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RESUMO
A presença de umidade nas edificações, acima de certos limites e combinada
a determinados intervalos de temperatura, pode favorecer o desenvolvimento de
fungos emboloradores no interior das edificações e comprometer a saúde dos
usuários, bem como favorecer o desenvolvimento de outras manifestações
patológicas que comprometem precocemente a funcionalidade da edificação.
Considerando que o desenvolvimento de fungos emboloradores é a manifestação
patológica mais importante, por impactar negativamente a saúde do usuário, o
estudo objetivou avaliar o desempenho potencial de duas soluções de revestimentos
argamassados de fachadas (S1 e S2), tradicionalmente empregadas nas edificações
paulistanas, quanto ao risco do desenvolvimento de fungos emboloradores em
superfícies internas de envoltórias de edifícios, por meio de simulação
computacional, considerando a temperatura, a umidade, a presença de nutrientes, o
tempo de exposição e as propriedades físicas dos materiais e elementos
construtivos utilizados nas envoltórias. Para alcançar esse objetivo, fez se
necessário: Etapa A: definição da edificação padrão (condição padrão) e dos
sistemas de revestimentos argamassados das fachadas, realização de ensaios
laboratoriais de caracterização dos materiais e elementos construtivos utilizados nas
envoltórias para fins de realização de simulações higrotérmicas computacionais. As
condições ambientais internas da edificação padrão (temperatura e umidade
relativa), foram determinadas no EnergyPlus considerando duas situações:
apartamento ocupado (EH) e desocupado (ENH) nas orientações Norte e Sudeste.
Etapa B: realização de ensaios em câmara tropical e por simulação computacional
com os materiais de acabamento das superfícies internas das envoltórias das
soluções construtivas (gesso e pintura acrílica). Etapa C: definição e configuração
dos parâmetros de entrada das soluções construtivas no programa WUFI-Pro 5.3
para a realização das simulações higrotérmicas e avaliação do risco do
desenvolvimento de fungos emboloradores. Foi empregado o programa WUFI-Bio
(modelo bio-higrotérmico). As simulações higrotérmicas permitiram constatar que
ambos os sistemas construtivos, quando analisados isoladamente, ou seja, sem a
presença dos usuários (ENH), não oferecem condições ao desenvolvimento de
fungos emboloradores. Cabe destacar que o sistema S2 (revestimento decorativo
monocamada - RDM) apresentou melhor desempenho devido às características
hidrófugas desse tipo de revestimento. Quando ambos os sistemas são avaliados
considerando a influência dos usuários (EH) na produção de umidade internamente,
os resultados mostram que há produção de umidade suficiente para o
desenvolvimento de fungo emboloradores nas superfícies internas das paredes com
taxas consideradas inaceitáveis pela literatura. Por sua vez, nos resultados das
avaliações exploratórias da Etapa B, verificou-se que o crescimento de fungos nas
tintas ensaiadas variou significativamente entre os corpos de prova de cada uma das
amostras. Essa grande variabilidade também foi verificada também nos corpos de
prova de referência que estava exposta concomitantemente nesse ambiente.
Algumas das taxas de crescimento verificadas nas amostras foram reproduzidas nas
simulações com o WUFI-Pro 5.3 e pós-processamento no WUFI-Bio, indicando que
essas ferramentas de simulação higrotérmica apresentam potencial de reproduzir o
crescimento desses microrganismos nas condições climáticas brasileiras.
Palavras-chave: fungos; umidade, argamassa, transporte de massa, simulação
higrotérmica computacional.

ABSTRACT
Evaluation of the potential performance of two solutions of mortar coatings as
a function of the risk of mould growth inside buildings in the city of São Paulo
The presence of humidity in buildings, above certain limits as to combined with
certain temperature ranges, can favor the development of mould growth inside
buildings and prejudice the health of users, as well as favor the development of other
pathological manifestations that which will compromise the functionality of the
building very early. Considering that the development of mould growth is the most
important pathological manifestation, as it has a negative impact on the health of the
user, this study had as main objective evaluate the potential performance of two
solutions of facade mortar coatings (S1 and S2), traditionally used in São Paulo
buildings, to the risk of the development of mould growth on internal surfaces of
building plaster, by means of computational simulation, taking into account the
temperature, humidity, nutrient content, exposure time and physical properties of the
materials and constructive elements used in the plaster. To achieve this objective, it
was necessary: Stage A: definition of the standard building (standard conditions) and
the mortar coverings systems of the façades, laboratory tests to characterize the
materials and constructive elements used in the façades for the purpose of
performing computational hygrothermal simulations. The internal environmental
conditions of the standard building (temperature and relative humidity) were
determined in EnergyPlus considering two situations: occupied (EH) and unoccupied
(ENH) in the North and Southeast orientations. Stage B: tests in a tropical chamber
and by computer simulation with the finishing materials of the inner surfaces of the
constructive solutions (plaster + acrylic paint). Step C: definition and configuration of
the input parameters of the constructive solutions in the WUFI-Pro 5.3 program for
the performance of the hygrothermal simulations and evaluation of the risk of mould
growth. The WUFI-Bio program (bio-hygrothermal model) was used. Hygrothermal
simulations showed that both constructive systems, when analyzed separately, ie
without the presence of users (ENH), do not offer conditions for the development of
mould. It should be noted that S2 (monolayer decorative coating - RDM) presented
better performance due to the waterproof characteristics of this type of coating. When
both systems are evaluated considering the influence of users (EH) on the production
of moisture internally, the results show that there is sufficient moisture production for
the development of mould growth on the inner surfaces of the walls with rates
considered unacceptable in the literature. On the other hand, in the results of the
exploratory evaluations of Step B, it was verified that the growth of fungi in the tested
paints varied significantly between the specimens of each one of the samples. This
great variability was also verified in the reference specimens that were exposed
concomitantly in this environment. Some of the growth rates verified in the samples
were reproduced in the simulations with WUFI-Pro 5.3 and post-processing in the
WUFI-Bio, indicating that these hygrothermal simulation tools used have the potential
to reproduce the growth of these microorganisms under Brazilian climatic conditions.

Key-words: moulds, moisture, mortar, mass transport, computational hygrothermal
simulation.
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1

INTRODUÇÃO
É consenso no meio técnico da construção civil que a umidade, acima de

certos limites, além de participar ativamente nos processos de degradação dos
materiais de construção, quando combinada a determinados intervalos de
temperatura, pode tornar os ambientes internos das edificações susceptíveis ao
desenvolvimento de fungos emboloradores, agentes que podem comprometer a
saúde dos usuários.
Essa

constatação

pode

ser

corroborada

por

estudos

de

diversos

pesquisadores. Lourenço, Luso e Almeida (2006) e Chaves (2009), afirmaram que a
umidade é um fator predominante nos processos de degradação dos materiais,
sendo considerada uma das principais causas do surgimento de patologias em
fachadas de edifícios e, além disso, pode comprometer a salubridade dos ambientes
internos.
Quando as envoltórias de edifícios permanecem úmidas por períodos
prolongados, ficam sujeitas às diversas manifestações patológicas, sendo a mais
preocupante a proliferação de microrganismos (algas e fungos emboloradores), que
podem ocorrer tanto na superfície exterior como na superfície interior (Foto 1 e Foto
2), principalmente, quando a fachada está sujeita à maiores cargas de chuvas
dirigidas e/ou menor radiação solar, que pode influenciar no seu processo de
umidificação e secagem, dependendo da região e orientação geográfica do edifício.
Foto 1 – Fungos emboloradores e algas
em fachada

Fonte: Tecryl (2017).

Foto 2 – Fungos emboloradores em
parede interna

Fonte: Os pequenos grandes invasores
(2017).

Em certas regiões do país, em que se têm faixas de temperatura e umidade
específicas, por exemplo, São Paulo, é comum a proliferação de fungos
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emboloradores em edificações. Esse tipo de manifestação patológica provoca
alteração na superfície, exigindo na maioria das vezes a recuperação ou até mesmo
a necessidade de se refazer o revestimento gerando, obviamente, gastos extras
(ALUCCI; FLAUZINO; MILANO, 1988).
Os revestimentos das fachadas são os primeiros elementos visíveis de uma
edificação como parte integrante de sua envoltória. Portanto, ao ficarem expostos às
intempéries naturais, sofrem agressões físicas severas, decorrentes da ação
combinada de chuva e vento, considerada por Straube e Burnett (2000) como a
maior fonte de umidade na face externa das fachadas de edifícios, afetando
diretamente o desempenho da edificação devido, a infiltração dessa água de chuva
dirigida pelo vento. Destaca-se, todavia, que outras fontes de umidade podem atuar
nos revestimentos das fachadas, sendo elas, umidade proveniente da execução da
construção (pelos exemplos, água utilizada na produção de concreto e argamassas),
umidade de ascensão do solo por capilaridade, umidade de condensação e umidade
acidental, que pode ser causada por falhas nos sistemas de instalações hidráulicas,
como os de águas pluviais, esgoto e água potável. Sendo assim, apesar de ser
identificado com o maior causador potencial de danos na edificação, o simples fato
de ocorrer precipitação, não implica necessariamente em patologias decorrentes da
presença de umidades.
Nas edificações brasileiras predominam os revestimentos inorgânicos
argamassados com sistema de pintura, seja devido à longa tradição de uso de tais
soluções, como à facilidade de execução, disponibilidade de mão de obra e de
matéria prima. Apesar de muito utilizados, observam-se, ainda, as manifestações
patológicas decorrentes da presença de umidade, como, por exemplo, o fenômeno
do crescimento de fungos sobre superfícies úmidas e nutritivas em contato com o ar.
Isso indica que não são plenamente conhecidos todos os fenômenos, ou que as
práticas de projeto e execução atuais não estão sendo suficientes para coibir essas
ocorrências, ou, mesmo, que os novos produtos, que estão no mercado, não foram
exaustivamente analisados sob esse enfoque.
Estes revestimentos são porosos e, portanto, permitem a penetração de água
tanto no estado líquido como no de vapor. Para proteção contra a entrada e/ou
permanência de água nas envoltórias, o revestimento deve ser estanque à água no
estado líquido, impedindo a sua percolação, mas permeável ao vapor, para
favorecer o processo de secagem da umidade decorrente de infiltração, seja
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causada pela ação direta do vapor de água, seja pela ação da chuva dirigida (BAÍA;
SABBATINI, 2000).
Essas características de proteção se tornam mais importante, quando o
edifício está situado em regiões de alto índice de chuvas dirigidas, ou quando não
receberão mais qualquer outro tipo de acabamento final, caso do revestimento
decorativo monocamada (RDM)1 (CARASEK, 2017). Vale ressaltar outro fator
importante nesse processo, que é a altura do edifício. As fachadas situadas em
cotas mais elevadas recebem maior carga de chuva dirigida por estarem mais
desprotegidas, podendo ficar mais vulneráveis à degradação causada pela a ação
dessa intempérie (MELO JÚNIOR; CARASEK, 2011). Na quantificação das cargas
de chuvas dirigidas, alguns métodos de cálculos, por exemplo, como os
apresentados na norma ASHRAE 160P (AMERICAN SOCIETY FOR HEATING,
REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2009), consideram o
impacto da altura da edificação.
No cenário brasileiro atual no qual estão cada vez mais presentes soluções
de revestimento inovadoras, apesar dos avanços nas normas técnicas, a abordagem
da questão da estanqueidade das fachadas, pode não ser o suficiente para impedir
que a proliferação de fungos nas faces das vedações verticais decorrentes da ação
das intempéries sobre os revestimentos. Trata-se de um fenômeno complexo e
dependente de vários fatores além dos climáticos como, por exemplo, propriedades
de transporte de calor e massa dos materiais empregados, que deveriam ser
especificadas em função das condições climáticas e do restante do contexto de
exposição da fachada da edificação.
Nesse contexto, uma avaliação do desempenho de soluções inovadoras para
revestimento, demanda uma abordagem mais detalhada, do que as atualmente
preconizadas na normalização técnica nacional. Kunzel (1995) e Sedlbauer (2001)
apresentam ferramentas de simulação computacional detalhada para serem
empregadas para esse tipo de estudo, que são particularmente adequadas para a
avaliação dessas soluções inovadoras, uma vez que consideram o caráter dinâmico
das trocas simultâneas de calor e massa que ocorrem nas fachadas, bem como a
presença de nutrientes para fungos emboloradores.

1

Recentemente esse tipo de revestimento foi inserido na atual norma NBR 16648 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018). Nesta norma, a referida argamassa de revestimento
foi definida como: Argamassa Técnica Decorativa (ATD).
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1.1

Objetivo
Avaliar o desempenho potencial de duas soluções de revestimentos

argamassados de fachadas (S1 e S2), muito empregadas nas edificações
paulistanas (uma tradicional e outra mais inovadora), quanto ao risco do
desenvolvimento de fungos emboloradores em superfícies internas de envoltórias de
edifícios, por meio de simulação computacional, considerando o caráter dinâmico
das trocas simultâneas de calor e massa e a presença de nutrientes para esses
microrganismos.
1.2

Justificativa
Certamente, as superfícies internas dos edifícios estão mais sujeitas a

umidades de condensações oriundas do ambiente interno. Entretanto, a umidade do
ambiente externo também pode penetrar na fachada e, ao longo do tempo, pode
influenciar no teor de umidade do interior da parede. Assim sendo, a escolha do tipo
de revestimento da envoltória deve ser tratada com bastante relevância.
No método experimental (item 5), serão consideradas duas soluções
construtivas, variando dois tipos de revestimento argamassados na face externa
para o mesmo tipo de envoltória de edifícios, na cidade de São Paulo. As tipologias
selecionadas, do exterior para o interior, foram:
a) tinta látex acrílica premium + revestimento externo de argamassa
inorgânica + bloco de concreto + revestimento interno de argamassa
inorgânica + tinta látex acrílica econômica – solução convencionalmente
utilizada; e
b) revestimento externo de argamassa decorativa monocamada + bloco de
concreto + revestimento interno de gesso + tinta látex acrílica econômica –
solução inovadora, que vem ganhando espaço no mercado paulistano.
Nessas duas tipologias, os dois tipos de argamassas de revestimentos que,
além de muito utilizados em fachadas, possuem características de proteção contra
chuva dirigida muito diferentes. Posto isso, pretende-se avaliar por meio do método
de simulação higrotérmica computacional, a influência desses dois tipos de
argamassas quanto ao risco da formação de fungos emboloradores em superfícies
internas, associado ao transporte higrotérmico (calor e umidade) ao longo das
envoltórias de edifícios.
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A título de comparação, entre os coeficientes de capilaridade das referidas
argamassas sem pintura, apresenta-se na Tabela 1 algumas propriedades obtidas
de fichas de produtos semelhantes aos utilizados nesse trabalho, classificados
conforme a norma NBR 13281 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2005a, p. 03). Essas propriedades das argamassas de revestimentos
têm grande influência na proteção contra chuva dirigida na fachada.
O coeficiente de capilaridade da argamassa inorgânica industrializada é muito
superior ao do coeficiente de capilaridade do revestimento decorativo monocamada,
por isso necessita sempre de sistema de pintura para promover a proteção contra
entrada de umidade na fachada (Tabela 1).
Tabela 1 – Exemplos de coeficiente de capilaridade de argamassas de revestimento
Coeficiente de capilaridade
Tipo de argamassa
g/(dm2.min1/2)
0,5 a 0,9 (a)
Revestimento decorativo monocamada
Argamassa inorgânica industrializada de
revestimento de fachada

3,0 a 7,0 (b)

Fonte: (a) DATec Nº 019A. Ministério das Cidades (2018) e (b) Votoratim Cimentos (2018)

Quanto ao substrato de aplicação desses revestimentos nos sistemas
avaliados, a saber, bloco de concreto, é um dos elementos construtivos largamente
utilizados na construção civil brasileira. Todavia, Paes, Bauer e Carasek (2005) e
Santos, Augusto e Becere (2015), dentre outros autores, revelaram que os blocos de
concreto apresentam taxa de absorção de água inicial (Initial Rate of Absorption IRA) maior que a encontrada em blocos cerâmicos, além disso, apresentam maior
rugosidade superficial e maior coeficiente de absorção capilar. Por outro lado, o
bloco cerâmico apresenta superfície mais densa, compacta e lisa, características
essas que reduzem o seu coeficiente de absorção capilar e dificulta o transporte de
umidade para o interior da parede.
A rugosidade superficial dos blocos de concreto favorece no aumento da área
de contato entre este e a argamassa e, consequentemente, contribui na melhoria da
resistência de aderência dos revestimentos (DUDOBOY; RIBAR 1988 apud PAES;
BAUER; CARASEK, 2005). Apesar de favorecer a aderência dos revestimentos
argamassados, estes representam uma condição crítica acerca do transporte de
umidade, que pode permitir maior quantidade de umidade em menor intervalo de
tempo para o interior da parede.
Apesar

de

a

umidade

ser

considerada

um

pré-requisito

para

o
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desenvolvimento biológico de microrganismos, o crescimento de fungos em
materiais de construção é um fenômeno complexo que envolve vários fatores, ou
seja, a temperatura, a umidade a presença de nutrientes e o tempo de exposição,
que estão diretamente relacionadas com as propriedades físicas desses materiais.
No passado essas verificações só eram possíveis por meio de ensaios
laboratoriais,

entretanto,

atualmente

existem

ferramentas

de

simulações

computacionais com grande potencial para essa finalidade. Além disso, uma
avaliação com essa abordagem em escala laboratorial se tornaria dispendiosa e
demorada.
De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, a simulação
higrotérmica computacional como metodologia de avaliação do desempenho
higrotérmico de envoltórias de edificações, bem como para a previsão do risco de
formação de fungos emboloradores, permite obter resultados com potencial para
definir materiais com características adequadas às condições climáticas do local de
sua implantação, por exemplo, chuvas incidentes nas fachadas e condensações
superficiais internas e/ou externas, que são considerados os principais agentes
responsáveis pelas manifestações patológicas nas edificações, principalmente em
climas tropicais, como o caso de São Paulo.
Destaca-se que essa metodologia de avaliação, tem sido bastante utilizada
em países desenvolvidos, por exemplo, Alemanha e Portugal e Estados Unidos da
América. Inclusive, esses países elaboraram normas técnicas especificas para o uso
dessas ferramentas de simulação higrotérmica computacional.
1.3

Método da pesquisa
Para a realização deste trabalho de pesquisa a metodologia foi pautada em:


Levantamento bibliográfico: estudo com foco nos conceitos de física
das construções, estado da arte das ferramentas de simulações
higrotérmicas, emprego dessas ferramentas em projetos de fachadas
de edifícios, bem como eventuais impactos da utilização desse tipo de
software no desempenho das construções;



Estudo de conceitos da física das construções e sua aplicação nos
softwares de simulação: consistiu em entender os conceitos da física
que são empregados nessas ferramentas, abrangência de uso e
limitações;
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Seleção dos métodos de ensaios de caracterização dos materiais: os
métodos de ensaio foram selecionados com base em consultas
realizadas em normas nacionais e internacionais e em manuais e
literaturas envolvendo o uso de simulação computacional;



Coleta de dados e síntese: consistiu em reunir elementos relacionados
às principais funções dos revestimentos de fachadas nas edificações e
dos agentes de degradação que sobre eles atuam, principalmente
chuvas, ventos, variação de temperatura e agentes biológicos;



Execução dos ensaios selecionados com amostras de argamassas de
revestimentos fornecidas por fabricantes: etapa importante para
obtenção das propriedades dos materiais e que posteriormente foram
inseridas na ferramenta computacional de simulação higrotérmica; e



Análise dos resultados individuais dos revestimentos argamassados
utilizados nas simulações higrotérmicas; dos resultados individuais do
sistema de revestimento interno das tipologias construtivas (gesso e
pintura), obtidos por meio de avaliação em câmara tropical e por
simulação bio-higrotérmica (etapas A e B desta pesquisa); e
simulações higrotérmicas e bio-higrotérmicas finais (etapa C desta
pesquisa).

1.4

Conteúdo da dissertação
O conteúdo desta dissertação está distribuído em 7 capítulos, a saber:

Capitulo 1: Introdução, objetivos e justificativas do tema deste trabalho. Este
capítulo apresenta uma contextualização do tema, informa objetivo que se pretende
chegar, bem como as justificativas de sua relevância e forma de avaliação.
Capitulo 2: Ação da umidade nas fachadas e requisitos de proteção. Este capítulo
apresenta uma abordagem geral acerca de como atua umidade nos materiais das
edificações. Apresenta também características de proteção contra a ação da
umidade com base na teoria de proteção contra chuva dirigida, desenvolvida na
Alemanha pelo Engenheiro Helmut Künzel, que fornece subsídio para avaliar
condições higrotérmicas a fim de evitar a entrada ou permanência da umidade nos
materiais da edificação e criar condições favoráveis ao desenvolvimento de
microrganismos (algas e fungos).
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Capitulo 3: Previsão de desenvolvimento de fungos emboloradores. Esse capítulo
apresenta

uma

breve

análise

dos

problemas

provocados

pelos

fungos

emboloradores, condições mínimas necessárias para o desenvolvimento de fungos
emboloradores, alguns exemplos de modelos de previsão de fungos, com enfoque
mais detalhado no método bio-higrotérmico proposto por Sedlbauer (2001), utilizado
nesse trabalho. Este modelo considera a temperatura, a umidade, a presença de
nutrientes, o tempo de exposição e as propriedades físicas dos materiais.
Capitulo 4: Avaliação das condições higrotérmicas. Este capítulo apresenta
conceitos relacionados ao método simulação computacional para avalição das
condições

higrotérmicas

e

bio-higrotérmicas

das

paredes,

considerando

propriedades dos materiais, dados climáticos e condições ambientais internas da
edificação. Esse capitulo também discorre sobre os programas de simulações
computacionais acopladas de transporte calor e massa em fachadas.
Capitulo 5: Método experimental. Este capítulo detalha a forma de avaliação
empregada nesse trabalho envolvendo métodos de ensaios selecionados,
parâmetros considerados nas simulações (chuva incidente, orientação, cor,
espessuras e etc.), resultados de caracterização por meio de ensaios laboratoriais
das duas soluções de revestimentos e demais elementos das envoltórias utilizados
nas simulações. Em seguida descreve-se a estruturação das simulações.
Capitulo 6: Apresentação e discussão dos resultados obtidos. Nesse capitulo são
apresentados os resultados obtidos e analisada a influência do tipo de solução de
revestimento argamassado, do clima, da orientação da fachada, nas condensações
superficiais interiores, no teor de umidade da superfície interior e consequente
susceptibilidade ao desenvolvimento de microrganismos (fungos emboloradores).
Capítulo 7: Conclusão. São apresentadas as conclusões finais do trabalho
desenvolvido e propostas para futuros trabalhos.
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2

AÇÃO DA UMIDADE EM MATERIAIS POROSOS DE FACHADAS
A fachada do edifício atua como uma barreira protetora dos agentes

atmosféricos e, portanto, sofre diversos processos de degradação ao longo do
tempo, principalmente pela ação de água da chuva dirigida. Independentemente de
seu estado físico (sólido, liquido ou gasoso), a água é o principal agente dos danos
causados aos revestimentos de fachadas. Portanto, conclui-se que a proteção das
fachadas contra a penetração da umidade de chuvas dirigidas é o requisito técnico
mais importante para a obtenção da vida útil de projeto (VUP) dos revestimentos de
fachadas. Cabe a esses revestimentos, como parte do sistema de vedação,
apresentar equilíbrio entre a absorção de água e a permeabilidade ao vapor de água
(SCHWARTZ; KOSSMAM; SCHWEIGGER, 1999).
Esses materiais, como diversos outros utilizados nas edificações, apresentam
uma estrutura porosa capaz de fixar e transferir a umidade tanto na fase líquida
quanto na fase gasosa. Quando na fase líquida, a umidade é fixada e transferida na
estrutura porosa através do mecanismo denominado capilaridade. Quando na fase
gasosa, a umidade utiliza os processos de adsorção física e condensação capilar
para se fixar nos poros superficiais dos materiais, sendo posteriormente transferida
para o interior dos mesmos, através de processos envolvendo a transferência de
líquido por capilaridade e de vapor por difusão (PHILIPPI et al., 1993).
A capilaridade está relacionada com a capacidade de um material poroso,
quando em contato com a água em fase líquida, absorver e transportar a água no
estado líquido, em função da hidrofilia das superfícies e dos vazios contínuos
existentes na sua microestrutura do material, mesmo sem a existência de um
gradiente hidráulico (BONIN, 2009). Outra propriedade importante da maioria dos
materiais utilizados na construção civil é a higroscopicidade, propriedade que
descreve a capacidade do material poroso em adsorver vapor d’água presente no ar
e o dessorver para a atmosfera, quando a umidade relativa do meio em que o
material está inserido, varia. Portanto, quanto mais higroscópico é um material,
maior é sua capacidade de se umedecer (FREITAS, 1992; FREITAS; BARREIRA,
2012).
O comportamento higroscópico de um material em função da umidade relativa
caracteriza-se em uma primeira etapa de adsorção em monocamada, onde ocorre a
fixação de moléculas de água na parede do poro, seguida por uma segunda etapa
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de adsorção plurimolecular, correspondente à sobreposição das várias camadas de
moléculas que, reduzindo o diâmetro do poro, leva à condensação capilar
(FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008), conforme demonstrado na Figura 1.
Figura 1 – Etapas da fixação das moléculas de vapor de água nos poros de materiais

higroscopicos

Fonte: adaptado de Couasnet (1989 apud RAMOS, 2007)

De acordo com Freitas (1992), o fluxo de umidade no interior do material
poroso pode ocorrer na fase de vapor por difusão, por meio do gradiente de pressão
parcial de vapor ou pelos fluxos convectivos de ar. Na fase líquida, devido à
capilaridade sob os efeitos das forças capilares, dos gradientes de pressão externa
ou da gravidade. Portanto, o transporte de umidade ocorre simultaneamente na fase
líquida e na fase vapor.
Para existir somente a difusão, seria necessário um ambiente com baixa
umidade relativa e no caso da absorção capilar, o meio poroso teria que estar
totalmente saturado (RAMOS, 2007).
De acordo com a American Society For Heating, Refrigerating and
Airconditioning Engineers (2009), é difícil distinguir experimentalmente entre o fluxo
líquido de sucção e o fluxo de vapor de água por difusão na estrutura porosa dos
materiais higroscópicos. Como os sistemas porosos desses materiais são muito
diversificados, parte dos poros pode estar preenchida por líquido e parte por vapor.
Então, frequentemente, os fluxos de líquido e vapor são tratados como processos
paralelos.
É consenso entre os autores citados que, no transporte da umidade nos
materiais porosos, é difícil distinguir se é fase liquida ou vapor, sendo assim,
assumem que os fenômenos ocorrem em paralelo. Estes fenômenos atuam nos
materiais das edificações, levando a umidade do exterior para o interior e/ou do
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interior para o exterior, sendo o mais crítico a absorção capilar que pode levar muita
umidade para o interior do material e elevar demasiadamente o teor de umidade da
parede.
2.1

Processos de umidificação e secagem em superfícies internas
De acordo com Sato et al. (2002), dependo da temperatura, o ar pode conter

vapor de água até uma quantidade limite e quando este teor atinge o máximo, é dito
que o ar está saturado. Quanto mais elevada for a temperatura do ar, maior será a
massa de vapor de água que este poderá conter sem atingir o ponto de saturação.
Em se tratando de edifícios residenciais as condições interiores são
influenciadas pelo comportamento dos usuários. Na média, numa residência com
quatro pessoas são evaporados aproximadamente dez litros de água por dia
(KÜNZEL; HOLM, 2009). Essa umidade evaporada, sob certas condições climáticas
pode dar origem a condensações superficiais.
De acordo com Duarte (2009), a ocorrência de condensações em elementos
construtivos é um fenômeno que depende da sua constituição, das condições
ambientais do interior da edificação e do teor de umidade contida no ar. Sob
determinadas condições climáticas, o ar úmido ao entrar em contato com superfícies
mais frias atinge o limite de saturação para a temperatura em questão dando origem
a condensações.
Uma das formas mais indicadas para eliminar o excesso de vapor de água no
interior dos edifícios é a utilização de ventilação (natural ou mecanizada). A parede
da envoltória também pode contribuir no transporte de umidade do ar para o exterior
desde que não haja na superfície da parede película de tinta ou revestimento que
seja impermeável ou de baixa permeabilidade ao vapor de água.
2.2 Processos de umidificação e secagem em superfícies externas
A umidificação por condensação superficial em fachadas ocorre sobretudo em
situações de céu limpo, sempre que a temperatura superficial é inferior à
temperatura de ponto de orvalho. Durante o dia a radiação solar promove o
aquecimento da superfície exterior da envoltória, sendo responsável pela
evaporação da umidade da camada superficial. Quando a radiação solar cessa, a
emissão de onda longa para a abóbada celeste pode reduzir a temperatura
superficial a patamar inferior à de ponto de orvalho, criando condições propicias a
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condensações na superfície exterior da envoltória, dependendo do teor de umidade
do ar (SATO et al., 2002; JORNE, 2010).
A ocorrência de condensações superficiais em fachadas faz aumentar o teor
de umidade na superfície do revestimento. Entretanto, o maior teor de umidade é
encontrado quando a parede está exposta à chuva incidente (ação conjunta de
vento e chuva), podendo atingir em algumas situações a saturação com água livre
na superfície (umidade relativa igual a 100%). Se o processo de secagem do
revestimento for ineficiente, o teor de umidade manter-se-á elevado por períodos de
tempo prolongados, criando condições adequadas ao desenvolvimento de
microrganismos (JORNE, 2010).
O processo de secagem de um material de construção envolve vários
mecanismos de transporte em diferentes fases, ao longo da seção de uma vedação.
Por exemplo, em ambas as extremidades do poro, a água pode estar na fase
gasosa e, então, passa condensar na região central do poro; na face exterior da
superfície ocorre a evaporação de água líquida; no extremo mais seco ocorre uma
redução no transporte de vapor em razão da diminuição das pontes de líquido
disponíveis; no outro extremo, quando a quantidade de água se aproxima da
saturação, o vapor encontra dificuldades para se locomover, diminuindo também a
sua taxa de transferência (SANTOS, 2009; PÁSCOA, 2012). Quando o teor de água
de equilíbrio higroscópico for atingido o processo de secagem termina. Esse
processo de secagem é dependente das condições climáticas locais e das
propriedades do revestimento da fachada. De modo geral, a condição ideal para a
proteção da edificação é que o revestimento seja resistente a passagem de água e
pouco resistente à passagem de vapor (permeável), caso contrário, o processo de
secagem da parede será deficiente.
2.3

Influência das condições externas e internas das envoltórias
Como discutido anteriormente, a fachada do edifício atua como uma barreira

protetora do ambiente interior, contra os agentes naturais que exercem influência no
comportamento higrotérmico das envoltórias: radiação solar, chuva dirigida, vento,
trocas de calor e de vapor de água entre a superfície da parede e o ambiente
(Figura 2).
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Figura 2 – Agentes atmosféricos que influenciam no transporte
higrotérmico numa parede externa

(a)

Fonte: Adaptado da norma da American Society for Heating,
Refrigerating and Airconditioning Engineers (2009)
Legenda: (a): convectiva e por radiação de onda longa

A partir do conhecimento da atuação desses agentes agressivos e, sabendo
que dentre esses a água é o mais agressivo, alguns autores desenvolveram estudos
correlacionando o teor de umidade com a espessura total da envoltória. Tais estudos
visam verificar impacto da espessura da envoltória na contribuição da proteção
contra a entrada de umidade no interior da edificação. Shüle (1966 apud KÜNZEL;
KÜNZEL; HOLM, 2004), relacionou o teor de umidade com a seção transversal da
parede, em duas orientações para as condições climáticas da Alemanha (Figura 3).
Na Figura 3 verifica-se que a parede oeste exposta à chuva dirigida,
apresenta maior teor de umidade, que vai se reduzindo em direção ao interior do
edifício quanto mais aumenta a espessura, podendo-se inferir que o teor de umidade
no interior da edificação será maior em edificações com paredes muito esbeltas que
para aquelas com paredes espessas.
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Figura 3 – Teor de umidade em uma parede de tijolos de argila e revestimento de
argamassa mista de um edifício residencial

Fonte: Adaptado de Shüle (1966 apud KÜNZEL; KÜNZEL; HOLM, 2004).

Atualmente com surgimento de novos sistemas construtivos leves, reflexo da
crescente verticalização das cidades aliada à maior competitividade do mercado da
construção civil, as antigas paredes das construções tradicionais que antes eram
mais espessas, foram substituídas por paredes de espessuras muito inferiores. Com
a diminuição da espessura das paredes das envoltórias o ambiente interno do
edifico pode ficar mais vulnerável às manifestações patológicas decorrentes da
presença de umidade, criando condições favoráveis ao desenvolvimento dos fungos
emboloradores em ambas superfícies e, de organismos fototróficos como algas e
cianobactérias na superfície externa das envoltórias das edificações. Também, com
a diminuição da espessura da envoltória e dependendo das características e
constituição dos materiais da envoltória, as superfícies internas podem trocar calor
mais rapidamente com as superfícies externas e impactar no conforto térmico dos
usuários.
2.4 Equações de transporte de calor e umidade em regime variável
Neste subcapítulo são apresentadas as equações diferenciais empregadas no
modelo de cálculo numérico de simulações higrotérmicas utilizado no âmbito deste
trabalho, para a realização de cálculos da transferência de calor e umidade em
materiais porosos de envoltórias das edificações.
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No referido modelo de cálculo numérico a modelagem térmica considera
apenas os mecanismos de transferência de calor por meio de condução devido à
mudança de fase da água (evaporação/condensação), não sendo consideradas as
trocas de calor por convecção do vapor de água e da água líquida, nem as
mudanças de entalpia baseadas no fluxo de água líquida, que possuem um efeito
negligenciável no balanço térmico (KUNZEL, 1995). As equações diferenciais que
definem o modelo são as seguintes:
Equação de equilíbrio de calor:
dH dT
.
= ∇ . (λ.∇.T)+hV . ∇. (δP . ∇ . (φpsat ))
dT dt

(1)

Equação de equilíbrio da umidade:
dW dφ
.
= ∇ . (Dφ .∇φ .T+δP . ∇ . (φpsat ))
dφ dt

(2)

Onde:
dH
dT

(J/(m³.K)): derivada da entalpia em relação à temperatura - capacidade de

dW
dφ

(kg/m³): derivada do teor de umidade em relação à umidade relativa -

λ

armazenamento de calor do material de construção úmido.

capacidade de armazenamento de umidade do material de construção.
(W/(m.K)): condutividade térmica do material de construção úmido.

Dφ

(kg/(m.s)): coeficiente de condução de água líquida.

δp

(kg/(m.s.Pa)): permeabilidade ao vapor de água do material de construção.

hv

(J/kg): calor latente com mudança de fase.

Psat

(Pa): pressão de saturação do vapor de água.

T

(ºC): temperatura.

φ

[-]: umidade relativa.

∇

Gradiente (fluxo)
No lado esquerdo das equações 1 e 2 estão definidas as capacidades de

armazenamento de calor e umidade do material e nos parâmetros à direita verificase uma influência do calor e da umidade, que ocorre no fluxo de calor por condução
e no fluxo de calor por mudança de fase. O fluxo de água líquida não depende
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fortemente da temperatura, que apenas influencia a viscosidade do líquido e
consequentemente o coeficiente de transporte de água líquida (Dφ ). A difusão de
vapor de água é dominada simultaneamente pela temperatura e pela umidade, como
ocorre na determinação da pressão de saturação do vapor de água (KARAGIOZIS;
KÜNZEL; HOLM 2001). No Quadro 1, são apresentados os detalhes das parcelas
constantes das equações de equilíbrio de calor e de umidade do modelo de
simulação higrotérmica, conforme citado anteriormente.
Quadro 1 – Resumo das parcelas constantes das equações de equilíbrio de calor e
umidade

Calor

Equação

Parcela da equação

Descrição do funcionamento

dH dT
.
dT dt

Capacidade de armazenamento de calor do
material.

∇ . (λ.∇.T)

hV . ∇. (δP . ∇ . (φpsat ))

Umidade

dW dφ
.
dφ
dt

Fluxo de calor por condução decorrente
gradiente de temperatura.
Fluxo de calor: produto do calor latente
mudança de fase (hV ), da permeabilidade
vapor de água do material (δP ), do gradiente
produto da umidade relativa pela pressão
saturação do vapor de água (φpsat ).

do
de
ao
do
de

Capacidade de armazenamento de umidade do
material.

Parcela da equação responsável pelo transporte
de água líquida: (Dφ ), que é calculado em função
do produto da derivada da função de
armazenamento de umidade e o coeficiente de
transporte capilar (Dw), do gradiente de umidade
relativa (∇φ ) e da temperatura (T), que apenas
influencia a viscosidade do líquido.
Dφ = Dw .

∇ . (Dφ .∇φ .T)

dw
dφ

Onde:
Dφ (kg/(m.s)): coeficiente de condução de líquido;
2

DW = (m /s): coeficiente de transporte capilar;
dw
dφ

(kg/m³): derivado da função de armazenamento

de umidade.
Continua
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Conclusão

Equação

Parcela da equação

Descrição do funcionamento
Parcela da equação responsável pelo transporte
de vapor de água por meio da permeabilidade de
vapor de água do material (δP ), influenciada pelo
gradiente do produto da umidade relativa (φ) e
pela pressão de saturação do vapor de água (Psat ).
A temperatura influencia na determinação da
pressão de saturação do vapor de água:

Umidade

Para T<0:

∇. (δP . ∇ . (φpsat ))

Psat = 611.𝑒

22,44T
(
)
272,44+T

Para T>0:
Psat = 611.𝑒

17,08T
(
)
234,18+T

Onde:
Psat (Pa): pressão de saturação de vapor de água;
e [-]: número de Neper;
T (ºC): temperatura.

Fonte: Adaptado de Karagiozis, Künzel e Holm (2001)
2.5

Propriedades fundamentais no transporte de calor e umidade
Neste subcapítulo são apresentadas as principais propriedades dos materiais

de construção necessárias para realização de cálculos higrotérmicos em regime
variável.
A transferência de calor e umidade na superfície porosa da envoltória da
edificação ocorre sempre que houver diferenças de temperatura e conteúdo de
umidade. Esses fenômenos ocorrem simultaneamente e são interdependentes, o
que exige o entendimento de ambos. A seguir, são apresentadas as propriedades
relacionadas tanto ao transporte de umidade como ao transporte de calor.
2.5.1 Teor de umidade
O teor de umidade refere-se à quantidade de água dentro dos poros (nas
fases líquida, sólida ou vapor) em relação ao seu volume ou massa e pode ser
expresso pelas seguintes relações:


Teor de umidade massivo: relação entre a massa de água e a massa
de material seco (kg/kg);
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Teor de umidade volumétrico: relação entre o volume de água e o
volume aparente do material seco (m3/m3); e



Teor de umidade em massa por unidade de volume: relação entre a
massa de água e o volume aparente do material seco (kg/m 3).

Os materiais utilizados na construção civil, na sua grande maioria, são
higroscópicos, ou seja, possuem uma estrutura porosa capaz de absorver a umidade
do ar na forma de vapor.
Variando a umidade do meio, varia o seu teor de umidade (FREITAS; TORRES;
GUIMARÃES, 2008). A Figura 4 apresenta os diferentes tipos de teores de umidade
conforme os seus respectivos estágios de umidificação.
Figura 4 – Descrição dos teores de umidade em material poroso

0

Wh

Secagem
artificial

W cr

Domínio
higroscópico

W sat
Domínio capilar

Wmax

Umidificação sob
pressão

Fonte: Adaptado de Freitas (1992)

De acordo com os estágios de umidificação, segundo Freitas, Torres e
Guimarães (2008) e American Society For Heating, Refrigerating and Airconditioning
Engineers (2009), o teor de umidade pode ser classificado como:


(Wh) teor de umidade higroscópico: corresponde ao teor de água que um
material contém quando em equilíbrio com a umidade relativa do meio em
que está inserido;



(Wcr) teor de umidade crítico: corresponde ao máximo teor de água que um
material contém quando em contato com um meio saturado, representando o
valor limite entre o domínio higroscópico e o domínio capilar;



(Wsat) teor de umidade capilar ou de saturação capilar: corresponde ao
máximo teor de água que um material contém quando em contato com água
líquida durante certo período de tempo; e



(Wmax) teor de umidade máximo: representa o máximo teor de umidade que
um material pode atingir quando todo o volume da estrutura porosa está
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ocupado por água (líquida e vapor). Acima do teor de umidade capilar (Wsat),
o aumento no teor de umidade do material só ocorre quando se aplicam
técnicas de umidificação sob pressão, necessária para expulsar o ar que ficou
aprisionado no interior da estrutura porosa do material. Na prática, o valor
Wmax é dificilmente alcançado, considerando que é impossível preencher
todos os poros de um material.
2.5.2 Isotermas de Equilíbrio (Curvas Higroscópicas)
Isotermas de Equilíbrio (Figura 5) são curvas higroscópicas que mostram a
relação entre a umidade relativa do ambiente e o teor de umidade do material a uma
determinada temperatura.
As isotermas de sorção representam as curvas de adsorção e dessorção do
material. A diferença entre elas é chamada de histerese, que mostra o
comportamento diferenciado entre os fenômenos de adsorção (umedecimento) e
dessorção (secagem). Quando a umidade relativa sobe, os materiais higroscópicos
ganham umidade (adsorção) e quando umidade relativa desce, eles perdem
umidade (dessorção). O processo de dessorção normalmente é mais lento que o
processo de adsorção.
Figura 5 – Isotermas de equilíbrio

Fonte: Adaptado de Freitas, Torres e Guimarães (2008)
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Ainda conforme observado na Figura 5, o teor de umidade aumenta com a
umidade relativa do ar, especialmente acima de 80% de umidade relativa, ou seja,
W80 que corresponde à umidade de equilíbrio para uma umidade relativa de 80%. A
norma, DIN 52620: Testing of thermal insulation; determination of moisture of
building materials; compensating moisture content and 23 °C and 80 % R.H,
apresenta metodologia para a determinação de W80 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 1991).
Os teores de umidade acima do teor de umidade de equilíbrio a 95 % de
umidade relativa (W95) não podem ser alcançados unicamente por adsorção de
vapor, porque esta região é caracterizada pela capilaridade. Em condição de
elevada umidade relativa do ar, pequenos poros tornam-se inteiramente preenchidos
com água por condensação capilar.
Em teoria, o teor máximo de umidade deveria ser alcançado em 100% de
umidade

relativa

quando

todos

os

poros

estão

cheios

de

água,

mas

experimentalmente, isso só pode ser conseguido com técnicas utilizando
pressurização, banho em ebulição ou mantendo o material em contato com a água
por um tempo extremamente longo. Na prática, o teor máximo de umidade de um
material poroso em condições normais de uso é o valor chamado de teor de
umidade capilar ou de saturação (Wf = Wsat) (AMERICAN SOCIETY FOR HEATING,
REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2009).
As isotermas de sorção são obtidas laboratorialmente colocando-se as
amostras do material em análise em ambiente com temperatura e umidade relativa
controladas. O método de ensaio permite obter pontos mensuráveis abaixo de 96 %
de umidade relativa (MENDES, 1997). Devido a limitação desse método de ensaio,
acima do percentual de 96 %, a extrapolação pode ser obtida, entre outras técnicas,
por meio da curva de pressão de intrusão realizada através da porosimetria de
mercúrio (SANTOS, 2009).
2.5.3 Coeficiente de transferência de água líquida
O coeficiente de transferência de água líquida (DW) em m²/s, é um coeficiente
de difusividade hídrica utilizado para descrever a fase de absorção capilar da água,
quando a superfície absorvente está totalmente úmida. Quando a fonte externa já
umedeceu o suficiente a superfície do material, inicia-se a fase de propagação da
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água absorvida. Já o coeficiente de transferência de água líquida por redistribuição
(DWW) descreve a fase de secagem da água presente no material (WUFI ONLINE
HELP, 2017).
Tratando-se da física das construções, estes dois coeficientes (DW e DWW)
traduzem, respectivamente, o efeito da chuva incidente na fachada umedecendo os
materiais e, após a chuva cessar, a fase de secagem da água absorvida com a
migração de umidade para o exterior (JORNE, 2010).
A Figura 6 demonstra a variação do coeficiente de transporte de água líquida
em função do teor de umidade para um determinado material, considerando a faixa
de variação entre o teor de umidade de referência (W80 – teor de umidade para 80%
de umidade relativa) e o teor de umidade de saturação capilar (Wsat).
Figura 6 – Exemplo de curvas de transferência da água na fase líquida:
absorção e redistribuição

Fonte: Adaptado de Wufi Online Help (2017)

A partir dos dados de curvas higroscópicas e do coeficiente de capilaridade,
o coeficiente de transporte de água líquida é determinado conforme a Equação 3.
Uma vez que a redistribuição tem lugar nos capilares menores, que apresentam alta
resistência ao fluxo, o DWW é geralmente menor que o DWS, dado ser um processo
mais lento. O DWS cresce exponencialmente com o teor de água do material e
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expressa bem o comportamento do material quando úmido (WUFI ONLINE HELP,
2017).
A 2

Dws (W)= 3,8 × (Wf) × 1000

(W/Wf)-1

(3)

Onde:
DWs: Coeficiente de transferência de água líquida (m²/s);
A: Coeficiente de capilaridade (kg/m².s½);
W: Teor de umidade (kg/m³);
Wf: Teor de umidade de saturação de água livre (kg/m³).
Alguns desses parâmetros necessários para a análise do comportamento
higrotérmico dos materiais de construção não estão disponíveis em bases de dados
dos programas de simulação. Dentre esses parâmetros o coeficiente de
transferência de água líquida é o mais difícil de ser obtido em laboratório, pois
envolve ensaios de longa duração e infraestrutura laboratorial que resultam em
custo elevado. Alternativamente e em alguns casos, é possível estimar esses
parâmetros a partir de dados conhecidos, ou seja, coeficiente de capilaridade teor de
umidade e teor de umidade de saturação de água livre (WUFI ONLINE HELP, 2017;
HOLM; KRUS; KÜNZEL, 1996).
2.5.4 Coeficiente de absorção de água líquida
O Coeficiente de absorção de água líquida caracteriza a capilaridade do
material quando em contato com a água na fase líquida, ou seja, é a propriedade de
um material em absorver água líquida por sucção capilar em função do tempo. Há
várias formas de se obter esse parâmetro. De acordo com a NBR 15259
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005e), o coeficiente de
capilaridade é o coeficiente angular da reta determinada pelo incremento de peso
(g/dm2) pela raiz quadrada do tempo (min). Por sua vez, a norma DIN 52617
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 1987) expressa o coeficiente de
capilaridade em kg/(m².h1/2) e, a norma EN ISO 998-1:2003 o expressa em
kg/(m2.min1/2) (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2003).
O fenômeno da capilaridade ocorre em meios porosos não saturados e é
constituído por forças externas criadas por contato superficial, gradiente de pressão
capilar e peso de coluna de líquido. Na dinâmica dos fluidos a lei de Darcy é uma
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equação constitutiva que descreve o transporte de água liquida em meios porosos
saturados. Posteriormente essa lei foi estendida para as situações de transporte em
meios não saturados (INCROPERA; DEWITT, 2003).
Para que haja entrada de água em um determinado material por capilaridade
é necessário que a interação entre as moléculas do líquido seja mais maior que a
interação delas com a superfície sólida, possibilitando a formação de pontes de
líquido entre superfícies opostas. Isto é, o mecanismo de fixação por capilaridade
tem início quando a espessura da camada d'água adsorvida for suficientemente
grande, de tal modo que a força intermolecular seja maior que a força entre a fase
líquida e a superfície sólida (HALL, 1977; MENDES, 1997; SATO, 1998).
Segundo a American Society For Heating, Refrigerating and Airconditioning
Engineers (2009), o ângulo de contato de molhagem é o ângulo entre o menisco de
água e a superfície capilar. Quanto menor for este ângulo, maior será a sucção
capilar. Para os materiais hidrofílicos (que atrai água) a sucção capilar acontece em
ângulo inferior a 90 e para os materiais hidrofóbicos (repelente à água) a sucção
capilar acontece entre 90 ° e 180 °, conforme ilustrado na Figura 7.
Figura 7 – Ângulo de contato entre o menisco e a superfície capilar

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: (a): θ <90 ° o líquido sobe; (b): θ >90 ° o líquido desce

De acordo com Sato (1998), quando o material poroso está em contato com a
água, o mecanismo de penetração por capilaridade deve prevalecer apenas nas
camadas superficiais que apresentam porosidade aberta e conectada. Mesmo que
esses poros estejam conectados até as camadas mais internas, o transporte não
ocorre indefinidamente por capilaridade, pois os poros opõem uma resistência ao
escoamento de fluídos, determinada fundamentalmente pelas suas dimensões, sendo
que poros menores oferecem maiores resistências hidráulicas que os poros maiores.
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Ainda, conforme Sato (1998), os poros também podem assumir diferentes
formatos e, à medida que a água/ar se movimenta através do poro, o fluxo da água
pode ter o seu movimento interrompido ao atingir uma situação de menisco estável
que é resultante de um aumento no diâmetro e consequente redução da força
capilar, conforme demonstrado na Figura 8.
Figura 8 – Menisco estável e instável num poro

Fonte: Adaptado de Sato (1998).

Diferentemente do que ocorre nos países mais desenvolvidos, no Brasil o
requisito de absorção de agua por capilaridade dos materiais de construção não é
tratado com a devida relevância. Na sua grande maioria os projetos de
revestimentos argamassados de fachadas sequer adotam valores de absorção de
água e, quando os especificam são incompatíveis com o contexto climático da
implantação da edificação, principalmente com os índices de chuvas dirigidas.
2.5.5 Coeficientes de permeabilidade
A permeabilidade (δ) em kg/(m.s.Pa), refere-se à aptidão dos materiais à
serem atravessados por um determinado fluído (líquido, ar ou vapor), quando
submetidos a um gradiente de pressão (FREITAS; PINTO, 2000).
Em relação a esse requisito podem são conhecidos os seguintes coeficientes
dos materiais de construção:
a) Coeficiente de permeabilidade à água líquida (δa): é a velocidade de um
fluxo laminar de água através de uma seção transversal unitária de material,
submetida a um gradiente hidráulico unitário sob condição padrão de
temperatura (BONIN, 2009; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013); e
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b) Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água (δv): é uma propriedade
do material que expressa a quantidade de vapor de água que atravessa uma
unidade de superfície com espessura unitária na unidade de tempo e sob uma
diferença de pressão de vapor unitária entre as duas faces (LANZINHA;
FREITAS, 1998; FAUSTINO, 1997, apud ZANONI, 2015).
Segundo a EN ISO 12.572, a permeabilidade ao vapor é calculada pelo
produto da permeância (w) pela espessura do material (δ=w.e) (BRITISH
STANDARD INSTITUTION, 2001).
2.5.6 Permeância ao vapor de água
De acordo com Carbone et al. (2013), a permeância (w) em kg/(m2.s.Pa), é
definida como a quantidade de vapor que se difunde por unidade de superfície de
um material com uma espessura determinada, por unidade de tempo, e quando
entre suas faces se estabelece uma diferença de pressão unitária.
Segundo a EN ISO 12.572, a permeância é inversamente proporcional à
resistência ao vapor de difusão de água e é utilizada no cálculo do coeficiente de
resistência à difusão do vapor de água (μ) (BRITISH STANDARD INSTITUTION,
2001).
2.5.7 Fator de resistência à difusão do vapor de água
A difusão do vapor d’água origina-se da diferença de concentração ou
pressão de vapor. Sempre que existir diferença de pressão de vapor de água entre
as faces do material inevitavelmente ocorrerão fenômenos de difusão de vapor
através do elemento (MENDES, 1997; SANTOS, 2009; AMERICAN SOCIETY FOR
HEATING, REFRIGERATING AND AIRCONDITIONING ENGINEERS, 2009).
O fator de resistência à difusão do vapor de água (μ) é (adimensional) é um
valor característico de cada material, obtido pela razão entre o coeficiente de
permeabilidade ao vapor de água do ar (δar) e o coeficiente de permeabilidade ao
vapor de água do próprio material (δp) e indica quantas vezes a resistência à difusão
ao vapor de água do material é maior do que a resistência à difusão ao vapor de água
(μ) de uma camada de ar em repouso, de igual espessura e sujeita às mesmas
condições

ambientais

que

a

camada

de

material

(BRITISH

STANDARD

INSTITUTION, 2001; FAUSTINO, 1997). Assim, quanto maior for o valor do fator μ,
menor será a permeabilidade do material e vice-versa. Valores baixos de μ significam
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alta difusão de vapor. Esse valor é independente do substrato onde o material é
aplicado, pois é uma propriedade inerente ao material e, também dependente da
umidade. Hipoteticamente, em condição de máxima saturação, o valor de μ tende ao
infinito, ou seja, em teores muito elevados de umidade até os capilares maiores
tornam-se obstruídos com água e não podem mais contribuir para o transporte de
vapor (WUFI ONLINE HELP, 2018; JORNE, 2010).
O fator de resistência à difusão de vapor de água (μ) do material em estado
seco é um parâmetro base dos materiais em se tratando de cálculo higrotérmico por
meio de programa computacional. Se a dependência de μ com o teor de umidade
for levado em conta, o programa computacional opcionalmente pode utilizar uma
tabela com estas duas grandezas como dados de entrada (JORNE, 2010). No
entanto, em materiais minerais a redução de μ com o aumento do teor de umidade,
como é evidenciado na norma EN ISO 12524: Building materials and products.
Hygrothermal properties. Tabulated design values, é devido à difusão de superfície2
(BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2000a). Esse fenômeno pode também ser
considerado na condução capilar (Figura 9).
Figura 9 – Fenômenos de difusão de vapor, difusão de superfície e fluxo capilar

Fonte: Adaptado de WUFI - Bio (2005)

2.5.8 Espessura da camada de ar de difusão equivalente
Segundo Faustino (1997), a espessura da camada de ar de difusão
equivalente, (Sd) em metros (m) é obtida do produto do fator µ pela espessura e
(Sd = µ . e). Corresponde a uma grandeza de caráter prático e indica a espessura em
2

É um fenômeno que corresponde à difusão de vapor de água da superfície, que só ocorre para
teores de umidade em que já exista no meio poroso a transferência em série de vapor e água líquida.
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metros, de uma camada de ar em repouso, com a mesma resistência à difusão do
vapor de água que a espessura do material em análise. Assim, valores baixos de Sd
significam facilidade de difusão de vapor.
De acordo com Jorne (2010) o valor do Sd é mais usado para caracterizar
barreiras para-vapor (Sd ≥ 10 m), barreiras de impermeabilização (Sd ≥ 1000 m) e
revestimentos de superfície (tintas minerais: Sd ≈ 0,04 m, tintas a óleo (à base de
solvente): Sd = 1,0 a 2,6 m), devido à dificuldade de se determinar a espessura
desses materiais. As demais propriedades térmicas fundamentais nas simulações
higrotérmicas, envolvendo o transporte de calor e massa, já são bastante difundidas
(normas, publicações, trabalho de pesquisas cientificas), portanto entende-se que
não há necessidade de conceituação, a saber:












Porosidade aberta – ε - m3/m3;
Densidade de massa – ρ - kg/m3;
Condutividade térmica – λ - W/(m.K);
Calor específico – c - J/(kg.K);
Capacidade térmica – CT - kJ/(m2.K);
Coeficiente de absorção (absortância) – α [-];
Emissividade – Ε, adimensional [-];
Coeficiente superficial de transmissão de calor – h - W/(m2.K);
Resistência térmica superficial – Rs - (m2.K)/W;
Resistência térmica total – RT - (m2.K)/W; e
Transmitância térmica – U - W/(m2.K).
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3

PROCESSOS DO DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS E SUA PREVISÃO
Os fungos são organismos eucariontes, não-fotossintéticos e, embora existam

algumas formas unicelulares como as leveduras, a maioria são multicelulares,
apresentando estruturas denominadas de hifas, cujo conjunto denomina-se micélio
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 1992). As leveduras são fungos unicelulares,
não-filamentosos, geralmente esféricos ou ovais (TAVARES, 2010). Também são
encontrados os fungos filamentosos ou emboloradores (Figura 10) sendo esses os
mais comuns nas habitações.
Figura 10 – Fungos comuns em habitações

(b)

(a)

(c)

Fonte: Spengler (1991, p. 3)
Legenda: (a) Penicillium sp. (b) Aspergillus sp. (c) Cladosporium sp.

Fungos

filamentosos

ou

emboloradores

são

determinados

tipos

de

microrganismos resultantes da produção da massa de esporos assexuados,
conhecidos como conídios, designação dada em micologia aos esporos, cuja
formação dá-se em estruturas reprodutivas especializadas, que podem ser dispersos
pelo ar, água, insetos, além de outros meios e formam novas colônias, quando se
fixam em algum substrato (Figura 11). A umidade, a temperatura, o pH e a
quantidade ideal de oxigênio são fatores determinantes no desenvolvimento dos
fungos (GUERRA et al., 2012).
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Figura 11 – Ciclo de vida dos fungos filamentosos

Fonte: Adaptado de Guerra et al. (2012)

De acordo com Shirakawa et al. (1995) o termo bolor tem melhor aceitação
para designar o crescimento de fungos filamentosos em um dado substrato. A
presença de fungos causa formação de manchas de diversas tonalidades de cores,
principalmente por cores escuras de tonalidade preta, marrom e verde, também em
menor frequência às manchas de cores claras esbranquiçadas ou amareladas.
Os fungos são considerados os principais agentes deterioradores de pinturas
(SHIRAKAWA et al., 2002). O crescimento microbiológico no filme de tinta acontece
em ambas as superfícies da edificação, internas (Figura 12) e externas (Figura 13).
Figura 12 – Fungos no interior da habitação Figura 13 – Fungos no exterior da habitação

Fonte: Mundo da tinta (2010)

Fonte: Silva (2009)

Cabe destacar que, além destes fungos emboloradores, outros tipos de
microrganismos também podem ser encontrados nas superfícies externas, pelos
exemplos, bactérias, algas, leveduras, bactérias e cianobactérias.
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3.1

Impactos dos fungos nas habitações
Além dos danos materiais, a presença de fungos emboloradores em

residências pode causar sérios problemas respiratórios aos usuários. Pessoas
alérgicas que têm asma, bronquite ou rinite alérgica, por exemplo, são as mais
sensíveis e podem ter crises sérias por causa da presença dos fungos em casa
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2017)3.
É comum associar a existência de fungos à síndrome dos edifícios doentes
(Sick Bui-lding Síndrome - SBS) e a doenças da construção (Building Related Illness
- BRI). Estas designações aplicam-se quando os usuários apresentam sintomas
como fraqueza, irritações nas mucosas, coceira nos olhos e dores de cabeça, após
permanecerem por determinados períodos de tempo no interior desses edifícios,
sem ser encontrada uma explicação para os sintomas descritos (SEDLBAUER,
2001).
No interior dos edifícios, os fungos com probabilidade de se manifestarem
são, majoritariamente, fungos emboloradores, não sendo excluída a possibilidade de
se desenvolverem outros tipos de fungos. Nascimento e Cincotto (2003), afirmam
que os compostos orgânicos (fonte de alimento pelos fungos filamentosos), podem
ser encontrados em vários materiais utilizados na construção civil. Alguns sistemas
de revestimento podem servir como fonte direta de nutrientes para os fungos; outros
servem apenas como substrato, suportando seu desenvolvimento.
Dentre os materiais considerados nutrientes para os fungos, destacam-se as
tintas látex, tipo de pintura predominante nos edifícios. De acordo com Silva (2005),
as tintas base aquosa, como exemplo, a tinta látex, são vulneráveis ao ataque por
bactérias e fungos emboloradores, tanto na embalagem quanto no filme aplicado. A
superfície do filme de tinta está sujeita à ação de uma diversificada flora microbiana
a depender do ambiente em que se encontra. Por sua vez, os estudos de Sedlbauer
(2001) mostram que apenas uma parede suja com material orgânico, já é o
suficiente para o crescimento de fungos emboloradores.
Em

relação

aos

fatores

decisivos

para

o

surgimento

de

fungos

emboloradores, durante muito tempo prevaleceu a ideia de que o desenvolvimento
desses microrganismos só era possível mediante a ocorrência de condensações
superficiais. Estudos posteriores mostraram que não era necessária a ocorrência de
3

Comentário feito pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, João
Negreiros Tebyriça. Disponível em: https://goo.gl/qBeqW8. Acesso em 04 nov.2017.
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condensações para que o desenvolvimento de fungos, exceto no caso de fungos
hidrófilos (SALES, 2016).
Dentre estes estudos, o de Sedlbauer (2001), por exemplo, demonstrou que
taxas de umidade relativa do ar, superiores a 80%, com temperaturas acima de
10°C, são condições consideradas ideais para a proliferação das mais de 200
espécies existentes de fungos emboloradores. Ainda, segundo o referido autor, em
alguns casos, onde as taxas de umidade relativa do ar se encontram acima dos 65%
durante longos intervalos de tempo e com temperaturas mais elevadas, também são
considerados condições ideais para a intensificação desse problema.
A Tabela 2 apresenta os fatores decisivos para a germinação e crescimento
dos fungos, com a indicação dos valores mínimos e máximos para cada item,
adaptados de Sedlbauer (2001).
Tabela 2 – Fatores decisivos que influenciam o surgimento e a proliferação dos fungos

Fator de
influência

Parâmetros

Unidade

Intervalo para o
crescimento

Observações

Mínimo

Máximo

ºC

-8

60

Umidade

Umidade
relativa
próximo à
superfície

%

70 (*)

100

Substrato

Nutrientes e
teor de sal

-

-

-

Ambiente

pH na
superfície

-

2

11

Tempo

Quantidade
de horas por
dia

h/d

1

-

Depende da
temperatura e da
umidade

Atmosfera

Quantidade
de oxigênio

%

0,25

-

Sempre presente

Temperatura
Temperatura superficial da
parede

Depende da espécie
de fungo e da fase de
desenvolvimento
(germinação de
esporos ou
crescimento de
micélios)
Os nutrientes podem
ser encontrados em
acúmulos de sujidades
O pH também se altera
em função da umidade
relativa e da
temperatura do ar e é
influenciado pelos
fungos.

Fonte: Adaptado de Sedlbauer (2001).
Nota: (*) Há um tipo de fungo denominado (Xeromyces) cujo crescimento pode ocorrer a partir da
umidade relativa de 45%.
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Os dados da Tabela 2 mostram que o crescimento dos fungos filamentosos é
favorecido a partir da umidade relativa de 70%, o que não exclui a possibilidade de
desenvolvimento de outras espécies mais resistentes a níveis mais baixos de
umidade relativa do ambiente.
3.2

Prevenção do desenvolvimento de fungos nas habitações
Excluindo-se a opção do uso de fungicidas no combate a proliferação dos

fungos emboloradores, limitar a umidade nas edificações é a única forma de evitar
e/ou minimizar o desenvolvimento desse tipo de manifestação patológica. Adaptado
de Holm (2010 apud JORNE, 2010), apresenta-se graficamente na Figura 14 a
correlação entre o tempo para germinação de esporos considerando a umidade
relativa e a temperatura, em superfícies interiores das paredes exteriores.
Figura 14 – Tempo para a germinação de fungos considerando umidade relativa e
temperatura nas superfícies interiores das paredes exteriores.

Fonte: Adaptado de Holm (2010 apud JORNE, 2010)

De acordo com a norma 160P da American Society For Heating, Refrigerating
and Airconditioning Engineers (2009), para minimizar os problemas associados ao
desenvolvimento de fungos nas superfícies dos componentes de envoltórias de
edifícios, as seguintes condições devem ser atendidas:


Durante o mês (30 dias corridos) a umidade relativa da superfície deve
permanecer abaixo de 80% e a temperatura média mensal da
superfície deve ficar entre 5 °C e 40 °C.
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No que se refere a quantidade de esporos que podem se desenvolver em
uma determinada superfície, essa dependerá da disponibilidade e qualidade de
nutrientes e oxigênio disponíveis no ambiente interior (ROCHA, 2017). Como
prevenção, poucas medidas poderão ser tomadas: promover a ventilação do ar dos
espaços interiores para remover o excesso de vapor de água e secar as superfícies
das paredes é uma medida simples que pode ser aplicada a qualquer tipo de
habitação (GOMES, 1995). Estima-se que para essa finalidade as renovações do ar,
por hora, no interior dos ambientes internos devem se situar na faixa de 0,15/h a
0,7/h, (SEDLBAUER, 2001). Observa-se que esses valores são significativamente
menores do que os especificados no método de avaliação de desempenho térmico
de edificações apresentados na norma ABNT NBR 15575-1 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS, 2013), que especifica uma taxa de infiltração
em ambientes de 1 troca de ar por hora (1/h), devendo, assim, terem sua eficácia
verificada nas nossas condições climáticas.
Carmo e Prado (1999), consideraram outras medidas para diminuir os
problemas patológicos decorrentes do desenvolvimento de fungos emboloradores, a
saber:


Remover fontes de água que permitam o crescimento dos fungos;



Manter a umidade relativa do ar abaixo de 60%;



Remover materiais orgânicos porosos claramente infectados, como
tapetes embolorados;



Evitar o uso de umidificadores de ar em escritórios porque raramente
eles são mantidos em condições próprias de uso e acabam se
tornando um ambiente propicio ao desenvolvimento de fungos
emboloradores que são expelidos durante o seu uso; e



Instalar filtros eficientes no sistema de tomada de ar externo dos
sistemas de ar condicionado para controlar a entrada de esporos de
fungos e outros contaminantes biológicos. Esses filtros devem ser
trocados periodicamente.

As medidas apontadas por Carmo e Prado (1999) são importantes, todavia,
são aplicáveis à ambientes providos de sistema de ar condicionado, que não é a
realidade da maioria das residências brasileiras. Dessa forma, é imprescindível
ainda nas etapas de projeto de novas edificações ou reformas, avaliar e quantificar o
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risco de germinação de esporos e, o consequente desenvolvimento desses
microrganismos nas edificações. Para essa finalidade foram desenvolvidos diversos
modelos de previsão de fungos, dentre eles destaca-se o modelo bio-higrotérmico
que permite calcular a disponibilidade de umidade de um esporo em dependência
das condições superficiais.
Em situações em que os fungos já se desenvolveram e há presença de
mancha de bolor na superfície da parede, é necessária sua remoção o mais rápido
possível a fim de evitar a proliferação nas demais superfícies interiores do edifico.
3.3

Modelos de previsão do crescimento de fungos
Há diversos modelos de previsão do desenvolvimento dos fungos em

materiais de construção de edificações, dentre eles, o Modelo IEA-ANEXO 14,
Modelo de condições para crescimento de fungos de Johansson, Modelo Tempo de
umidade (Time of Wetness), Índice fúngico – Modelo Abe, Modelo VTT, Modelo
isopletas e Modelo bio-higrotérmico. Nos subitens 3.3.1 a 3.4 são apresentados de
forma resumida o conceito desses modelos, entretanto, neste trabalho será utilizado
apenas o modelo bio-higrotérmico proposto por Sedlbauer (2001), extensão do
modelo isopletas do referido autor.
3.3.1 Modelo IEA-ANEXO 14
O IEA-Anexo 14 (1990 apud SALES, 2016) considera a relação entre fungo,
condensação superficial, clima, projeto do edifício e fatores de ocupação.
Este Modelo estabelece um valor de umidade relativa superficial (𝜏) em
função do tempo decorrido, com base na menor isopleta (relação entre temperatura
e umidade relativa) para o fungo Aspergillus versicolor, a partir das umidades
relativas 80%, 89% ou 100% para, respetivamente, um tempo de exposição de 1
mês, 1 semana e 1 dia.
Como critério, é estabelecida uma relação de temperatura de 0,7, associado a
um risco de crescimento de fungos aceitável de 5 % (Equação 4). Uma relação
inferior apresenta um risco de crescimento de fungos inaceitável.
𝜏=

Ts,min - Te
≥0,7
Ti - Te

Onde:


Ts,min : temperatura mínima da superfície interior (°C);



Ti e Te: temperatura interior e exterior (°C).

(4)
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3.3.2 Modelo de condições para crescimento de fungos de Johansson
Para estimar o crescimento de fungos em ambiente interior, Johansson,
Wadsö e Sandin (2010) estudou três tipos de índices com base em medições de
fachadas com diferentes inércias térmicas, cor e orientação. Esses índices
expressam a fração de tempo em que a umidade relativa é igual ou superior a 80%,
condição considerada como risco de crescimento de fungos.
3.3.3 Modelo Tempo de umidade (Time of Wetness)
Adan (1994) realizou algumas experiências a fim de estudar o crescimento de
fungos em função da umidade relativa superficial. Uma das formas proposta foi
considerar a influência do regime variável por meio do fator TOW (Time Of
Wetness), que define um limite, no tempo, a partir do qual há maior probabilidade
para o desenvolvimento de fungos, conforme (Equação 5).

TOW =

Ciclo de período úmido (UR ≥ 80)
Ciclo de período (seco + úmido)

(5)

Onde:
O valor de TOW, que varia entre 0 e 1, define a porcentagem de tempo que a
umidade relativa permanece acima da temperatura limite. Assim, o crescimento de
fungos emboloradores é fraco se TOW for inferior a 0,5 e forte se for superior a 0,5.
3.3.4 Índice fúngico – Modelo Abe
O índice fúngico, definido por Abe (1996 apud SALES, 2016), indica a
capacidade que um determinado ambiente possui em propiciar o desenvolvimento
de fungos. Para medir o índice de fungos, um sensor de fungos, por exemplo,
Penicillioides aspergillus é colocado no ambiente e analisado por um determinado
período de tempo.
3.3.5 Modelo VTT
O Modelo VTT é um modelo experimental de previsão de fungos desenvolvido
por Hukka e Viitanen (1999). Inicialmente este modelo foi desenvolvido para avaliar
o desenvolvimento de fungos em madeiras. Nesse modelo foram considerados
como fatores preponderantes a temperatura, a umidade relativa, o tempo de
exposição e os períodos com condições desfavoráveis para esse tipo de patologia.
O crescimento dos fungos emboloradores foi avaliado e quantificado por meio de
inspeção visual em pinheiro e abeto, que são espécies de madeiras muito sensíveis
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ao crescimento dos fungos. Consoante a quantidade de fungos presentes na
superfície, foi atribuído um índice fúngico (Mould Index), que varia entre 0 (sem
esporos ativos) e 6 (superfície totalmente preenchida com fungos), conforme
apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Índice de fungos
Índice

Taxa de crescimento

0

Sem crescimento de fungos.

1

Algum crescimento de fungos identificado com microscópio.

2

Crescimento de fungos moderado identificado com microscopia (> 10%).

3

Algum crescimento de fungos identificado visualmente.

4

Cobertura identificada visualmente (> 10%).

5

Cobertura identificada visualmente (> 50%).

6

Cobertura identificada visualmente (100%).

Fonte: Adaptado de Hukka e Viitanen (1999)

Posteriormente o modelo VTT foi atualizado (Tabela 4), considerou outros
tipos de materiais de construção e diferentes espécies de fungos (OJANEN;
VIITANEN; PEUHKURI, 2007).
Tabela 4 – Índice de fungos atualizado do modelo VTT
Índice

Taxa de crescimento

Descrição

0

Sem crescimento de fungos.

1

Pequena quantidade de fungos na superfície
(microscópio).

Crescimento inicial

2

< 10% de cobertura de fungos na superfície
(microscópio).

-

3

Cobertura entre 10 e 30% de fungos na
superfície (visual).

Produção de novos esporos

4

Cobertura entre 30 e 70% de fungos na
superfície (visual).

Crescimento moderado

5

> 70% de cobertura de fungos na superfície
(visual).

Crescimento elevado

6

Crescimento de fungos acentuado, cobre quase
100% da superfície.

Crescimento muito elevado

Fonte: Adaptado de Ojanen, Viitanen e Peuhkuri (2007)

Esporos inativos
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Na publicação de Hukka e Viitanen (1999) a taxa de crescimento de fungos
para o índice de fungos 2 considerou: “crescimento de fungos moderado identificado
com microscopia (cobertura > 10%)”. (Tabela 3). Entretanto, em atualizações
posteriores do Modelo VTT (Tabela 4 e Tabela 5), conforme publicações de Ojanen,
Viitanen e Peuhkuri (2007) e Viitanen et al. (2009) a taxa de crescimento de fungos
para o índice de fungos 2 passou a considerar: “< 10% de cobertura de fungos na
superfície (microscópio)”.
Tabela 5 – Índice de fungos atualizado do modelo VTT

Índice

Taxa de crescimento

Descrição

0

Sem crescimento de fungos.

Esporos inativos

1

Pequena quantidade de fungos na superfície
(microscópio).

Crescimento inicial

2

<10% de cobertura de fungos na superfície
(microscópio).

-

3

<10% de cobertura de fungos na superfície
(visual).

Produção de novos
esporos

4

Cobertura entre 10 e 50% de fungos na
superfície (visual).

Crescimento moderado

5

> 50% de cobertura de fungos na superfície
(visual).

Crescimento elevado

6

Crescimento de fungos acentuado, cobre
quase 100% da superfície.

Crescimento muito
elevado

Fonte: Adaptado de Viitanen et al. (2009)
3.3.6 Modelo isopletas
O modelo isopletas permite obter o tempo de germinação de esporos e a taxa
de crescimento do micélio por meio de comparações entre as condições
higrotérmicas determinadas e as condições de crescimento em materiais de
construção.
Neste modelo, para a determinação experimental dos sistemas de isopletas,
os fungos analisados foram cultivados em um meio ideal (meio biológico completo).
Essas isopletas, conforme demonstradas na Figura 15, são utilizadas para
descrever as condições propícias à germinação de esporos em função da
temperatura (0°C a 30°C) e umidade relativa (75% a 100%) em materiais de
construção civil que pertençam a sua respectiva categoria de substrato 0; I ou II
(Tabela 6).
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Figura 15 – Curvas do modelo isopletas para fungos nos substratos 0; I e II

Tempo de germinação
dos esporos em dia

Umidade relativa (%
Umidade relativa (%)

Umidade relativa (%)

Umidade relativa (%

Tempo de
germinação
dos esporos
em dia

Crescimento
do micélio em
mm/dia

Crescimento do
micélio em
mm/dia

Tempo de germinação
dos esporos em dia

Temperatura (°C)
(a)

Crescimento do
micélio em
mm/dia

Temperatura (°C)
(b)

Fonte: Adaptado de Sedlbauer (2001)
Legenda: a) germinação dos esporos; b) crescimento do micélio

Na Figura 15, temos que, cada curva depende do tempo em dia (d) para a
germinação dos esporos. No crescimento do micélio cada curva corresponde a uma
determinada taxa de crescimento em milímetro por dia (mm/d). As curvas
denominadas de LIM (Lowest Isopleth for Mould), presentes em todos os gráficos
das referidas Figuras, estabelecem o limite de condições mínimas de temperatura e
umidade relativa para o desenvolvimento de fungos emboloradores.
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De acordo com Sedlbauer (2001), esse modelo apresenta determinadas
curvas que definem as condições favoráveis ao crescimento de fungos, a saber: a
temperatura, a umidade relativa e o tempo de exposição para as classes de fungos
que podem pertencer à classe A (espécies de fungos que representam elevado risco
à saúde e sua ocorrência não é permitida nos edifícios), B (espécies que
representam perigo para a saúde dos usuários caso a exposição seja por períodos
prolongados) ou C (espécies que não representam qualquer risco para a saúde dos
usuários).
A Tabela 6 apresenta uma definição das categorias de substratos e os
respectivos materiais de construção considerados por Sedlbauer (2001).
Tabela 6 – Atribuição de diferentes materiais para as categorias de substratos
Dados das camadas constituintes da superfície
Categoria do substrato

Tipos representativos

Meio de cultura
ideal

Meio biológico completo (exemplo: pinheiro e abeto).

I

Substratos
bioutilizáveis

Engloba todos os materiais de construção biologicamente
recicláveis, dentre eles, papel de parede, placa de gesso
acartonado e materiais oriundos de matérias primas
biologicamente degradáveis que podem ser provenientes de
fontes naturais renováveis, por exemplo, celulose.

II

Substratos com
estrutura porosa

Engloba todos os materiais de construção não considerados
na categoria anterior, por exemplo, gessos, materiais
minerais de construção, algumas espécies de madeiras e os
materiais de isolamento não pertencentes ao grupo I.

0

Fonte: Adaptado de Sedlbauer (2001)
Cabe destacar que Sedlbauer (2001) considerou um número limitado de
substratos, caso seja necessária à previsão do desenvolvimento de fungos em
outros substratos, faz-se necessário desenvolver novos tipos de sistemas isopletas.
3.3.7 Modelo bio-higrotérmico de Sedlbauer
O modelo bio-higrotérmico, proposto por Sedlbauer (2001) é uma extensão do
modelo isopletas (subitem 3.3.7), e calcula o teor de umidade mínimo dentro de um
esporo a partir do qual ocorre o desenvolvimento do esporo 9. Nesse modelo, a
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previsão de fungos emboloradores é realizada por simulação computacional
considerando o modelo bio-higrotérmico e o modelo isopletas (Figura 16).
Figura 16 – Fluxograma de avaliação do risco da formação de fungos

Fonte: Adaptado de Sedlbauer (2001)

Basicamente, o fluxograma da Figura 16 mostra que na simulação as
condições do microclima para fins de previsão da formação de fungos
emboloradores são determinadas por outra ferramenta computacional de cálculos
higrotérmicos ou obtidas de fontes externas (ex. medições realizadas in loco). Em
seguida, cabe ao usuário definir a categoria do substrato (0, I ou II) e com o auxílio
do modelo isopletas o programa computacional verificará se há condições
higrotérmicas suficientes para a germinação de esporos. Caso seja constatado risco
de germinação de esporos, o software faz uma segunda avaliação, por meio do
modelo bio-higrotérmico em regime transiente, para verificar o risco de germinação
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ao longo do tempo e determinar quais os períodos críticos do ponto de vista
higrotérmico, (por exemplo, efeito de ponte térmica). Dessa forma, o usuário deve
continuar a verificação com novas hipóteses relativas ao material ou sistema
construtivo até que não haja mais o risco de formação de fungos.
De acordo com Sales (2016), dentre os modelos descritos anteriormente, o
modelo bio-higrotérmico proposto por Sedlbauer (2001), é um método matemático
amplamente utilizado na previsão do crescimento de fungos em materiais de
construção. Todavia às vezes torna-se necessário o emprego de modelos auxiliares,
sendo o mais empregado o modelo de isopletas, conforme discutido no subitem
3.3.6, para obter o período de germinação dos esporos e a taxa de crescimento do
micélio.
O modelo de isopletas também permite de forma rápida, ainda em fase de
projeto, verificar se determinadas condições de temperatura e umidade relativa
envolvendo determinados tipos de materiais, apresentam risco na formação de
fungos emboloradores, entretanto, para uma análise mais detalhada em condições
dinâmicas no contexto climático da edificação, o modelo bio-higrotérmico é o mais
adequado desde que haja informações das propriedades físicas dos materiais. Os
demais modelos de previsão de fungos apresentados só podem ser empregados
mediante apoio em ensaios laboratoriais, normalmente dispendiosos e de longa
duração.
Embora Sales (2016) não tenha mencionado o porquê da ampla utilização do
modelo bio-higrotérmico, cabe destacar que esse modelo permite verificar de forma
dinâmica, quais condições higrotérmicas são mais críticas no processo de formação
de fungos e assim realizar intervenções pontuais e/ ou testar outros tipos de
sistemas construtivos. Isso é de grande relevância nesse processo de avaliação.
Conforme apresentado na Figura 17, o modelo bio-higrotérmico também
possui relação direta com o modelo VTT de Viitanen et al. (2009) (Tabela 5), descrito
no subitem 3.3.5. Nos resultados de cálculos bio-higrotérmicos, são obtidos a taxa
de crescimento de fungos (tamanho de uma mancha crescente de fungos) e o índice
de fungos.
Para determinar a relação entre o crescimento de fungos previsto pelo modelo
bio-higrotérmico e o "índice de fungos" (Mould Index), previsto pelo referido modelo
de VTT, foram simuladas temperaturas e umidades horárias de um ambiente interior
em um programa computacional considerando vários cenários; esses dados

59

climáticos locais foram avaliados quanto ao risco de crescimento de fungos, usando
tanto o modelo bio-hgrotérmico quanto o modelo VTT (KRUS; SEIDLER;
SEDLBAUER, 2011).

Crescimento de fungos (mm)

Figura 17 – Comparação entre taxa de crescimento de fungos e índice fúngico do
modelo VTT

Índice de fungos (-)
Fone: Adaptado de Krus, Seidler e Sedlbauer (2011)

3.3.7.1 Detalhamento do modelo bio-higrotérmico de Sedlbauer (2001)
De acordo com Sedlbauer (2001), no modelo bio-higrotérmico, os esporos
são considerados como uma estrutura de “parede biológica" na frente do elemento
construtivo, conforme regiões (a: esporo ampliado) e (b: parede biológica) da Figura
18. Entretanto, nos cálculos das condições higrotérmicas, o esporo não pode ser
tratado como mais uma camada de material separada na frente desse elemento,
uma vez que isso levaria à uma resistência de difusão elevada (fora da realidade),
entre a superfície do elemento construtivo e o ar interior. Portanto, esse elemento
construtivo e o esporo não podem ser modelados simultaneamente.
Em um primeiro momento o modelo bio-higrotérmico requer as condições
climáticas (temperatura e umidade relativa) da superfície do substrato (parede), que
podem ser obtidas tanto por meio de uma ferramenta computacional de simulação
higrotérmica como por meio de outras fontes de dados, por exemplo, medições em
edificações típicas ou de referência.
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No segundo momento, essas condições climáticas determinadas são
utilizadas em outra ferramenta computacional para determinar as condições limites
no processo de germinação do esporo, conforme região (c) da Figura 18.
Figura 18 – Vista esquemática (comparável) de um esporo. (A) Esporo ampliado sob
uma parede. (B) Esporo como parede biológica. (C) Esporo no modelo biohigrotérmico

Fonte: Adaptado de Sedlbauer (2001)

A Figura 18 exemplifica que os esporos dos fungos têm a capacidade de
absorver água do ambiente e/ou dos materiais de construção (substrato). A água
absorvida pelos esporos é oriunda da difusão de vapor de água, todavia, a atividade
metabólica dos esporos somente é ativada quando a umidade alcança um teor
mínimo necessário, definido como teor de umidade crítico, condições consideradas
na simulação.
O teor de umidade crítico dentro dos esporos é obtido a partir das condições
climáticas informadas pelo usuário no início das simulações (temperatura e umidade
relativa da superfície do substrato), com base nas curvas LIM0, LIMmatI ou LIMmatII
(Figura 15). Por sua vez, o teor de umidade no interior dos esporos, é determinado
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a partir das condições climáticas, da curva de resistência à difusão da parede
(septo) dos esporos (Figura 19) e da curva de armazenamento de umidade no
interior dos esporos (Figura 20) (SEDLBAUER, 2001).
Figura 19 – Espessura da camada de ar de
difusão equivalente (Sd) do esporo
do modelo bio-higrotérmico

Figura 20 – Curva de armazenamento de
umidade para descrever um
modelo de esporos

Fonte: adaptado de Sedlbauer (2001)

Fonte: adaptado de Rubel (1997).

Ainda, em relação ao cálculo do teor de umidade no interior do esporo,
observa-se que a espessura da camada de ar de difusão equivalente da parede de
esporos diminui à medida que a umidade relativa aumenta (Figura 19),
consequentemente o esporo torna-se mais permeável elevando o teor de umidade
no interior dos esporos (Figura 20). O crescimento micelial é assumido como zero
quando o teor de umidade no esporo é inferior ao teor de umidade crítico.
Para avaliar as taxas de crescimento de fungos na superfície do material, o
modelo bio-higrotérmico considera as seguintes condições:


Inferior à 50mm/ano, aceitável;



Entre 50mm/ano e 200 mm/ano, são necessários critérios adicionais ou
investigações para avaliar a aceitabilidade; e



Acima de 200 mm/ano, inaceitável.

Também faz parte da avaliação do crescimento de fungos o índice fungos que
contempla 6 níveis de crescimento de fungos presente no modelo VTT de Viitanen et
al. (2009), conforme já detalhada detalhado na Tabela 5 do subitem 3.3.5.
Basicamente quando o índice de fungos atinge o grau 3, o crescimento de fungos fica
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acima de 200 mm/ano, ou seja, significa que numa analise visual, sem auxílio de
microscópio, é possível observar que essa taxa equivale a um crescimento de novos
esporos com cobertura da superfície inferior a 10%.
Na Foto 3, é apresentado um exemplo do que representa o índice de fungo de
grau 3, contemplando uma amostra de concreto de dimensões 600 mm x 800 mm,
com hifas escuras do fungo embolorador Cladosporium sp. (SALMINEN et al., 2007).
Entretanto, esta Foto não é muito clara acerca desse índice de fungos de grau 3.
Foto 3 – Hifas de fungos escuros na superfície do concreto

Fonte: Salminen et al. (2007)

Com base no subitem 3.3.5, entende-se que, por exemplo, num corpo de
prova de dimensões 50 mm x 50 mm o índice 3 (cobertura inferior a 10 % da
superfície) seria equivalente a um crescimento de fungos cobrindo uma área de até
250 mm², identificado de forma visual e sem o auxílio de microscópio.
3.3.7.2 Limitações do modelo bio-higrotérmico de Sedlbauer (2001)
O modelo bio-higrotérmico serve apenas para avaliar o risco de crescimento
de fungos emboloradores, ou seja, não é uma simulação detalhada de todo o
processo do crescimento de fungos (WUFI-BIO, 2005).
Além disso, o modelo é aplicável apenas para superfícies internas; nas
superfícies externas os fatores considerados no modelo (em particular, umidade
aumentada, devido à chuva dirigida) indicariam um risco elevado de crescimento de
fungos, enquanto na realidade outros fatores não considerados aqui reduzem o
crescimento de fungos (aquecimento através de radiação solar, desinfecção através
de radiação ultravioleta, limpeza pela chuva, etc.). Outras limitações do modelo são:
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Fatores de influência como pH, teor de sal, luz, teor de oxigênio, qualidade
da superfície e fatores biogênicos não são considerados no modelo, em
vez disso, é assumido que eles não impedem a germinação e o
crescimento. Esta simplificação tem como consequência que os períodos
previstos de germinação de esporos podem ser mais curtos ou as taxas de
crescimento podem ser mais altas do que em condições reais. Para a
aplicação prática, isto significa que os resultados obtidos com o modelo
bio-higrotérmico incluem um aspecto "preventivo";



Os sistemas isopletas não consideram concretamente as diferenças nos
potenciais osmóticos de vários substratos, mas descrevem suas diferentes
habilidades para apoiar o fungo de forma generalizada pela definição de
classes de substrato. O mesmo se aplica a possíveis influências de
depósitos ou contaminações na superfície do componente de construção.
Devido a essa simplificação, os tempos de germinação de esporos e taxas
de crescimento podem ser previstos apenas para classes diferentes, mas
não para cada material. Se a atribuição de um material a uma classe de
substrato especial é incerta, deve-se escolher aquela classe que é, do
ponto de vista preventivo, a mais crítica para a formação de fungos
emboloradores;



Para a previsão da germinação de esporos, os substratos (material de
construção e possível contaminação) não são considerados diretamente
nos cálculos bio-higrotérmicos, pois os processos que ocorrem no esporo
após o início da atividade metabólica não podem ser descritos
matematicamente e, portanto, não podem ser modelados. A fim de incluir,
no entanto, a influência de diferentes materiais, o modelo determina o teor
de umidade crítico com base nas várias curvas LIM (Lowest Isopleth for
Mould), compiladas para as diferentes classes de substrato. Em caso de
dúvidas, recomenda-se utilizar a classe de substrato mais crítica para a
formação de fungos; e



A função de armazenamento de umidade usada para esporos de fungos
emboloradores é uma versão ligeiramente modificada de uma curva que foi
originalmente medida em bactérias. Como não existem valores medidos
para as espessuras da camada de difusão equivalente (Sd) da umidade e
da temperatura dos septos dos esporos, estes valores foram determinados
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ajustando-se os tempos necessários para atingir o teor crítico de água até
os períodos medidos necessários para a germinação sob as respectivas
condições. Os tempos de germinação foram retirados das isopletas e
adaptados para as classes 0, I e II do substrato. A utilização dessas
isopletas adaptadas não afeta a validade dos resultados da modelagem
porque sob condições de estado estacionário os valores calculados
correspondem aos dados no modelo isopletas, e sob condições transitórias
existem apenas incertezas marginais resultantes do ajuste do valor de Sd
por análises de sensibilidade (WUFI-BIO, 2005).
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4

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGROTÉRMICAS DE FACHADAS
Com o desenvolvimento de ferramentas de modelagem e avaliação de

desempenho higrotérmico nas últimas décadas, o tema do transporte de umidade
em elementos de construção de edifícios tem sido objeto de estudos mais
aprofundados (MORAIS, 2011). Na literatura é possível encontrar diversas
ferramentas computacionais que permitem avaliar o desempenho higrotérmico das
envoltórias de edifícios. De acordo com Straube e Burnett (2001), a qualidade dos
resultados dos softwares varia consideravelmente de acordo com o grau de
detalhamento de seus modelos matemáticos, sendo que esta sofisticação depende
essencialmente dos fenômenos considerados (regime permanente, quase-estático,
ou dinâmico) e da disponibilidade da informação acerca das propriedades de
transporte do material, do clima, dentre outras)
Embora ainda não seja uma realidade em todo o território brasileiro, a
literatura internacional demonstra que, no âmbito da física das construções, os
modelos higrotérmicos são bastante utilizados para simular o processo de transporte
conjunto de calor e umidade, numa ou várias dimensões (1D, 2D ou 3D). Nesse
processo

de

transporte,

esses

modelos

podem

considerar

nos

cálculos

higrotérmicos um elemento construtivo de forma isolada ou a globalizada.
No processo de avaliação das condições higrotérmicas das envoltórias
também se considera fundamental o conhecimento prévio de requisitos importantes
à proteção contra chuva dirigida, que são relevantes na seleção dos revestimentos
de fachadas, conforme discutidos a seguir.
4.1

Teoria de proteção contra chuva dirigida nas fachadas
Dentre outros pesquisadores que realizaram estudos na temática dos

mecanismos de transporte de água e de vapor de água em materiais de construção,
destaca-se o Eng. Helmut Künzel, que fez grandes contribuições com seus estudos
realizados a partir da década de 1960, que tiveram como objetivo especificar
requisitos e critérios para a aceitabilidade de revestimentos em função da sua
capacidade de proteção contra chuva dirigida (umidificação e secagem).
Esses estudos, resultaram na teoria de proteção contra chuva dirigida em
fachadas (Rain Protection of Stucco Facades), considerada uma referência clássica,
fundamental para a formulação e a experimentação de materiais para a proteção e
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decoração de fachadas. Dessa forma tomou-se como referência principal a
publicação de Künzel, Künzel e Holm (2004).
Na referida pesquisa, desenvolvida na região da Baviera - Alemanha durante
o período de outubro de 1960 a março 1962, foi construído um protótipo contendo
painéis de fachadas removíveis direcionados para oeste (exposição às chuvas
dirigidas) e leste (protegido pela projeção do telhado). A localização do protótipo em
estudo foi definida em função das severas variações de temperatura externa e chuva
dirigida na região da pesquisa, quando comparadas às condições de exposição de
outras regiões da Alemanha.
Os painéis móveis, medindo 50 cm x 50 cm, constituídos de blocos cerâmicos
ou de blocos de concreto celular autoclavados foram revestidos com argamassa de
cal ou cal-cimento (Figura 21). Na superfície exterior de alguns desses elementos
foram aplicados diversos revestimentos hidrorrepelentes (desenvolvidos no início da
década de 60 com a intenção de reduzir os problemas de infiltrações em paredes
externas durante ocorrência de chuva dirigida).
Figura 21 – Fachada Oeste, Centro Experimental do Fraunhofer
Institute for Building Physics. O círculo em azul indica a
localização do pluviômetro

Fonte: Adaptado de Künzel, Künzel e Holm (2004)

Durante a pesquisa, em intervalos pré-definidos, os painéis eram removidos e
o teor água neles contido era determinado por meio de pesagens. Assim, Künzel
concluiu que a variação do teor de água nas paredes era determinada pelo balanço
entre a absorção de água de chuva e a subsequente perda de água no tempo seco
por meio de difusão de vapor de água, hipótese posteriormente comprovada em
ensaios laboratoriais. Com base nesse estudo, Künzel (1977 apud WAGNER, 2000;
KÜNZEL; KÜNZEL; HOLM, 2004) estabeleceu empiricamente que uma parede ou
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revestimento isentos de falhas (por exemplo, fissuras), com capacidade de proteção
a chuva dirigida deveriam apresentar os seguintes requisitos e critérios:
Ww ≤ 0,5 kg/(m2.h1/2)
Sd ≤ 2 m
Onde:


(Ww) coeficiente de absorção capilar de água: é o acréscimo de água por
absorção capilar (kg/m²) de um material de construção civil em função da raiz
quadrada do tempo (√t). A norma EN ISO 15148: Higrothermal Peformance of
Buildings Materials and Products: Determination of water absorption
coefficient by partial immersion (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2002)
determina o coeficiente Ww da seguinte forma: colocar uma das faces de um
corpo de prova em contato com uma lâmina de água e após 5 minutos, os
corpos de prova devem ser retirados da água e as superfícies que ficaram em
contato com água devem ser enxugadas com um papel absorvente ou pano
úmido e determinadas as massas dos corpos de prova com precisão de ±
0,1% de sua massa. Esse procedimento (imersão, remoção, secagem
superficial e pesagem) deve ser repetido após outros intervalos de tempo,
como 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas.



(Sd) espessura da camada de ar de difusão equivalente: conforme detalhado
no subitem 2.5.8, indica a espessura, em metros, de uma camada de ar em
repouso, com a mesma resistência à difusão do vapor de água que a
espessura do material em análise. A norma EN ISO 12572: Higrothermal
Peformance of Buildings Materials and Products: Determination of water
vapour transmission properties (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2001)
apresenta metodologia para a determinação da espessura da camada de ar
equivalente (Sd).



(µ) fator de resistência à difusão de vapor de água: conforme detalhado no
subitem 2.5.7, indica quanto maior é a resistência à difusão de vapor de água
que possui um determinado material em comparação a uma camada de ar em
repouso e na mesma espessura. A norma EN ISO 12572 (BRITISH
STANDARD INSTITUTION, 2001) apresenta metodologia para a determinação
do fator de resistência a difusão de vapor que consiste em colocar os corpos
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de prova, com uma das faces voltadas para o interior de recipiente com cloreto
de cálcio (CaCl2), em câmara climatizada ajustada para a condição de
temperatura 23 ºC ± 2 ºC e umidade relativa 85 % ± 3 % e determinar suas
massas a cada 24 horas até que o fluxo de vapor seja constante.
Conforme ressaltado por Wagner (2000), Künzel mostrou que ao aumentar o
valor de Ww ao limite citado, o valor de Sd deve diminuir, ou seja, se um material de
construção absorve maior quantidade de água (Ww mais alto) sua permeabilidade ao
vapor de água deve aumentar (Sd mais baixo), para permitir a eliminação do excesso
de umidade por difusão. Caso contrário, se o valor de Ww diminui, o valor de Sd pode
ser maior. Dessas constatações estabeleceu a seguinte relação por meio de uma
curva CRP (rain protection curve), conforme demonstrado na Equação 6 e Figura 22.
CRP = Ww . Sd

(6)

Conforme Künzel, Künzel e Holm (2004), a curva CRP pode ser determinada
através de ensaios in - situ ou por simulação numérica. Ao transpor os valores de
Ww e Sd que caracterizam os revestimentos para um gráfico (Figura 22), verifica se
o material em análise tem ou não um comportamento aceitável. Sendo assim, os
limites propostos foram:


CRP = 0,1 kg/(m.h1/2) critério inicialmente proposto pelo Fraunhofer
Institute para os revestimentos destinados ao clima de Holzkirchen
(condições climáticas severas);



CRP = 0,2 kg/(m.h1/2) critério estabelecido na norma alemã DIN 4108-3
(DIN, 2001) para os revestimentos com propriedades de proteção
adequada a chuva incidente (Ww ≤ 0,5 kg/(m².h1/2) e Sd ≤ 2 m).

Na Figura 22 é apresentado graficamente os resultados das pesquisas
realizadas pelo Eng. Helmut Künzel. Na zona hachurada da referida Figura, se
enquadram os revestimentos considerados adequados se, quando expostos à chuva
dirigida, secam na mesma velocidade dos elementos protegidos.
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Figura 22 – Limites toleráveis de resistência à difusão do vapor
de água e do coeficiente de absorção de água
Elementos suficientemente secos
Elementos muito molhados

---- Proposta original
Exigência atual

CRP = 0,1 kg/(m.h1/2)
CRP = 0,2 kg/(m.h1/2)

Fonte: Adaptado de Künzel, Künzel e HOLM (2004)

A partir desse estudo do Eng. Helmut Künzel, as normas alemãs
estabelecerem requisitos e critérios para especificação de revestimentos com
propriedades protetoras contra a chuva dirigida, desde a década de 1960 e não
alterados desde então. Atualmente, esses critérios são estabelecidos nas normas
alemãs DIN 18550-1: Plaster: Terminology and requeriments; DIN 18558 – Synthetic
Resin Plasters ; DIN 4108-3: Wärmeschutz und Energie-Einsparung In Gebäunden,
Teil3: Klimabedingter Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und
Hinweise für Planung und Ausführung 4. (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMANG,
1985a; 1985b; 2001)
Para verificar a aplicabilidade desses critérios em outros países, simulações
higrotérmicas foram realizadas para os climas litorâneos de Boston e de Seattle nos
Estados Unidos. Os resultados obtidos confirmaram e validaram as especificações
empíricas, desenvolvidas há mais de 50 anos, para revestimentos com propriedades
protetoras contra a chuva dirigida (KÜNZEL; KÜNZEL; HOLM, 2004).
Segundo Wagner (2000), poucos materiais de revestimento podem satisfazer
as exigências teóricas de Künzel, porém, o mesmo ressaltou que produtos capazes
de atender os critérios estabelecidos pela teoria (por exemplo, os hidro-repelentes
de silicone adicionados às argamassas e as pinturas látex siliconizadas) têm
demonstrado, na prática, excelentes sistemas de proteção para as fachadas.

Proteção térmica e economia de energia em edifícios – Parte 3: Proteção contra a umidade
proveniente das condições climáticas: Exigências e diretrizes para projeto e construção.
4
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Para regiões climáticas com menores quantidades de chuva dirigida ou
temperaturas mais elevadas, o critério (CRP = Ww . Sd) da norma alemã DIN 4108-3
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2001) poderia ser alterado para uma
escolha de revestimentos com critérios menos restritivos (KÜNZEL; KÜNZEL;
HOLM, 2004).
4.2

Outros aspectos relevantes na seleção dos revestimentos de fachadas
De acordo com Quintela (2006), quando a fachada está exposta a chuva

dirigida, a escolha de um revestimento adequado tem particular relevância. A título
de exemplo, na França e demais países da Comissão Europeia de Normalização
(CEN) a seleção dos revestimentos de fachadas é feita da seguinte forma:


Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (1993) (Cahier CSTB
2669-2 - para fachadas desprotegidas devido à altura do edifício
(superior a 18 m) ou clima local, deverá ser escolhido um revestimento
com fraca capilaridade, da classe C1 ou C2, de acordo com a
classificação francesa MERUC, cujo nome é composto das iniciais de
cinco propriedades, a saber: M - densidade de massa no estado
endurecido; E - módulo de deformação; R - resistência à tração na
flexão; U - retenção de água; C - coeficiente de capilaridade.



Comissão Europeia de Normalização (CEN): de acordo com a EN ISO
998-1: 2003 – Specification for mortar for masonry – part 1: Rendering
and plastering mortar, para revestimento decorativo monocamada de
uso

externo,

é

requerido

os

coeficientes

de

capilaridadade

W1 ≤ 0,4 kg/(m2.min1/2) a W2 ≤ 0,2 kg/(m2. min1/2). Conforme
observado na norma EN ISO 13914-1 (BRITISH STANDARD
INSTITUTION, 2005), quando a fachada está exposta a chuva dirigida,
o revestimento, deve pertencer a classe de absorção de água por
capilaridade mais exigente da norma EN ISO 998-1:2003, ou seja,
W2 ≤ 0,2 kg/ (m2.min.1/2) (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2003).
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O documento Learning text part 9 - Specifications5 prescreve que para
condições severas de exposição, em que a fachada está sujeita às chuvas dirigidas,
deve ser especificada uma argamassa de revestimento com uma absorção de água
por capilaridade da classe W2. Em condições abrigadas e moderadas, deve ser
especificada uma argamassa de revestimento com coeficiente de absorção de água
por capilaridade de Classe W0 (valor de capilaridade não especificado) ou
W1 ≤ 0,4 kg/(m2.min1/2).
Na Alemanha contemporânea o território foi dividido de acordo com as
estatísticas de índices pluviométricos anuais em três zonas, apresentadas na norma
DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2001). Um capítulo da
norma dedica-se, exclusivamente, à proteção de paredes contra a chuva dirigida,
apresentando uma classificação baseada na intensidade das chuvas, ou seja, as
condições de exposição características de cada uma dessas zonas:
Grupo I (baixa intensidade): caracteriza regiões com precipitações anuais menores
que 600 mm e, para índices de precipitação superior, regiões que estejam muito
bem protegidas do vento.
Grupo II (intensidade média): caracteriza regiões com precipitações anuais entre
600 e 800 mm e, regiões com índice de precipitação superior, bem como a locais
bem protegidos de edifícios altos e casas térreas expostas.
Grupo III (alta intensidade): caracteriza regiões com precipitações anuais acima de
800 mm e, regiões com índice de precipitação inferior, regiões com alta incidência
de ventos (costas litorâneas, montanhas altas e médias), e também edifícios altos e
expostos.
Conforme observado na norma DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 2001), os revestimentos são classificados em dois tipos: os que
retardam a penetração de água e os hidro-repelentes. A classificação quanto à
proteção contra a chuva dirigida desses revestimentos é função do coeficiente de
absorção de água (Ww) e da camada de ar equivalente (Sd) e do produto de ambos
(Ww.Sd), conforme apresentado no Quadro 2.

5

Learning text part 9 – Specifications. Disponível em: <http://www.mortar.org.uk>. Acesso: out. 2015.
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Quadro 2 – Critério para classificação de revestimentos quanto à proteção contra a chuva
Critérios
Requisito para a
proteção contra a
chuva

Coeficiente de
absorção de água
Ww [kg/ (m2.h1/2)]

Difusão de vapor
Camada de ar
equivalente Sd (m)

Ww.Sd
[kg/(m.h1/2)]

Retardadores de
penetração de água

0,5 < Ww < 2,0

(a)

(a)

Hidro-repelentes

Ww ≤ 0,5

≤ 2,0

≤ 0,2

Fonte: Adaptado da norma DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2001).
Legenda: (a) Critério não fixado para os revestimentos retardadores de penetração de
água. Para esses casos, devem ser verificadas as recomendações da norma DIN 18550-1
(DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 1985a) e as indicações do item 5.1 da
norma DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2001), quanto às
possibilidades para garantir a evaporação de água.

Com base na condição de exposição do edifício, intensidade das chuvas
dirigidas e nos critérios de proteção contra a chuva, estabelecidos para os
revestimentos na norma DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG,
2001), é possível definir o revestimento mais adequado ao contexto climático da
edificação (Figura 23).
Figura 23 – Diretrizes para especificação de revestimentos

Fonte: Adaptado de Sedlbauer (2006 apud BECERE, 2007, p. 47)
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Na Figura 23, observa-se que para todos os grupos (I, II e III), a espessura da
camada de difusão equivalente (Sd) foi limitada a 2 m. As faixas de valores dos
coeficientes de absorção de água (Ww) para os grupos I e II são maiores em relação
aos revestimentos do Grupo III. Entretanto, a condição de proteção contra chuva
dirigida [W w . Sd ≤ 0,2 kg/(m.h1/2)], deve ser atendida nesses grupos de
revestimentos.
4.3

Normalização brasileira frente aos aspectos proteção à chuva dirigida
Na normalização brasileira, as argamassas destinadas ao assentamento e

revestimento de paredes e tetos são classificadas de acordo com a norma ABNT
NBR 13281: 2005 – “Argamassa para revestimento de paredes e tetos – Requisitos”.
De forma geral, as argamassas são classificadas conforme as características e
propriedades que apresentam de acordo com os requisitos de classificação na
referida norma. Entretanto essa norma não especifica valores limites para
coeficientes de absorção de água por capilaridade das argamassas de revestimento,
em função das condições de exposição à chuva dirigida na fachada.
No que diz respeito a classificação das argamassas de revestimento a base
de ligantes hidráulicos, quanto ao coeficiente de absorção de água por capilaridade,
da Tabela 7 à Tabela 9 são apresentadas as classificações das normas francesa,
brasileira e alemã. O intuito de apresentar as normas internacionais neste subitem é
comparar os valores de coeficientes de capilaridade de argamassas especificados
nesses países.
Tabela 7 – Classificação francesa em função do coeficiente de capilaridade

Faixa [g/(dm².min1/2)]
C>4
1,5 ≤ C ≤ 4
C < 1,5

Descrição qualitativa
Revestimento de forte
capilaridade
Revestimento de fraca
capilaridade
Revestimento de muito fraca
capilaridade

Faixas [kg/(m².h1/2)] (a)
C > 3,10
1,2 ≤ C ≤ 3,10

C < 1,2

Fonte: Adaptado da Association Française de Normalisation (NF B 10502 ,1980)
Legenda: (a) Esses valores de C [kg/(m².h1/2)] foram convertidos de C [g/(dm².min1/2)] e não
fazem parte da norma francesa NF B 10502 (NF B, 1980).
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Tabela 8 - Classificação brasileira em função do coeficiente de capilaridade

Limites

Classe

Limites
[g/(dm².min1/2)]

[kg/(m².h1/2)] (a)

C1

≤ 1,5

≤ 1,2

C2

1,0 a 2,5

0,8 a 1,9

C3

2,0 a 4,0

1,6 a 3,1

C4

3,0 a 7,0

2,3 a 5,4

C5

5,0 a 12,0

3,9 a 9,3

C6

> 10,0

> 7,8

Fonte: Adaptado da NBR 13281 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005a)
Legenda: (a) Esses valores de C [kg/(m².h1/2)] foram convertidos de C [g/(dm².min1/2)] e não
fazem parte da norma brasileira NBR 13281 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2005a).
Tabela 9 – Classificação alemã em função do coeficiente de capilaridade

Limites [kg/(m².h1/2)]

Descrição qualitativa

Ww > 2,0

Sucção rápida

0,5 < Ww ≤ 2,0

Preventivo contra água

0,001 < Ww ≤ 0,5

Quase impermeável

Ww ≤ 0,001

Impermeável

Fonte: DIN 52617 da Deutsches Institut Für Normung (1987)

Analisando-se os dados da Tabela 7, da Tabela 8 e da Tabela 9, verifica-se
que as classificações dos coeficientes de absorção de água por capilaridade dos
revestimentos são bem diferentes, apesar da classificação da norma brasileira ser
bem semelhante à da norma francesa. A quantidade de classe de valores
considerado na norma brasileira é maior que das demais normas, além disso, na
norma brasileira não há descrições qualitativas quanto aos coeficientes de
capilaridade.
Destaca-se que as normas referenciadas na Tabela 7 e na Tabela 8 trazem,
também, classificações bem definidas e que permitem estabelecer recomendações
de uso dos materiais, informação esta, não constante da norma NBR 13281
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005a, p. 03). Atualmente,
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no Brasil, apenas a norma ABNT NBR 16648:2018 - Argamassas inorgânicas
decorativas para revestimento de edificações - Requisitos e métodos de ensaios,
que traz recomendações associadas a duas zonas bioclimáticas para argamassas
técnicas decorativas (ATD), conforme Tabela 10.
Tabela 10 – Requisitos e critérios para argamassas técnicas decorativas (ATD)
Requisito
Absorção de água por
capilaridade (C24h)
(somente decorativa)
Fator de resistência à difusão
do vapor de água (µ)
(somente decorativa)

Método
de ensaio

Critério
Região Norte e zona
costeira do Brasil
Demais regiões

C24h ≤ 0,2
[kg/(m².h1/2)]
C24h ≤ 0,4
[kg/(m².h1/2)]

Região Norte e zona
costeira do Brasil

≤ 20

Demais regiões

≤ 35

EN ISO
15148

EN ISO
12572

Fonte: Adaptado da NBR 16648 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018)

Dos critérios da Tabela 10, verifica-se, que são valores significativamente
mais exigentes que os apresentados pela norma NBR 13281 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005a, p. 03).
Apesar do avanço que a norma NBR 16648 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2018) representa, ainda é insuficiente para abranger todos os
microclimas do Brasil, por exemplo, pode ser que na região agreste, esses critérios
sejam muito exagerados. Isso indica a importância de mais estudos que possam
abranger os cenários regionalizados de climas no Brasil. Além disso, ainda há
necessidade de normas técnicas com essa abordagem para os demais sistemas de
revestimentos de fachadas utilizados no país.
Cabe aqui destacar que apesar de haver uma norma que classifique as
argamassas de revestimento quanto ao requisito de absorção de água por
capilaridade, NBR 13281 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2005a), isso não é o suficiente para a escolha de uma argamassa adequada às
condições climáticas do contexto da edificação (por exemplo, chuva dirigida), uma
vez que não há requisitos e critérios pautados em função disso. Nesse contexto, o
uso de simulação higrotérmica computacional como metodologia de avaliação do
desempenho higrotérmico de envoltórias de edificações, pode contribuir tanto para a
elaboração de textos normativos mais adequados aos principais sistemas de
envoltórias utilizados no Brasil, quanto para os projetistas e construtores na
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definição do sistema mais adequado às edificações considerando as condições de
exposição na qual a edificação será implantada, bem como para projetos de
reabilitação (retrofits).
Por fim, ressalta-se que a proteção contra chuvas dirigidas em fachadas para
as diferentes condições de precipitação e ventos característicos de cada zona
climática do país é uma das principais funções dos revestimentos de fachada.
Apesar da relevância esse assunto tem sido tratado de forma incipiente no Brasil,
onde poucos estudos com essa abordagem são encontrados, conforme constatado
no levantamento bibliográfico.
4.4

Modelos de cálculos para avaliação higrotérmica de fachadas
Devido

as

manifestações

patológicas

relacionadas

à

umidade

nas

edificações, não há dúvida de que estudar previamente o comportamento
higrotérmico é fator determinante na elaboração de projetos de construção de
edifícios. No passado, essas previsões eram realizadas com base em experiências
práticas e ferramentas de cálculo simplificadas, como o método de Glaser em regime
estacionário (JORNE, 2010).
O método de Glaser é um método de cálculo bastante simplificado, se
comparado aos processos atualmente avançados e que exigem o conhecimento e a
aplicação de um conjunto mais amplo de mecanismos de transferência de umidade
nos materiais. Este método está estabelecido na norma europeia EN ISO 13788
(BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2012) e serve de parâmetro para a análise de
ocorrência de condensações internas em regime estacionário, tendo em conta
apenas a umidade de condensação superficial e interna. Esse método possui
limitações uma vez que outros parâmetros importantes que ocorrem num elemento
construtivo são ignorados, ou seja, a ascensão de umidade do terreno, a umidade
da chuva incidente na fachada, a umidade de construção e o transporte de umidade
por convecção.
O método estacionário é inapropriado para fazer uma avaliação higrotérmica
quer para um projeto novo quanto para um projeto de reabilitação de uma edificação
(HOLM 2010, apud JORNE, 2010). Houve então uma crescente exigência pelo
desenvolvimento de ferramentas de simulação para elaboração de projetos
higrotérmicos e trabalhos de pesquisas. Consequentemente, em 2007 foi criada a
norma europeia EN 15026 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007), baseada na
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WTA6 Orientação 6-2, e tem como propósito a avaliação dos resultados provenientes
de simulações higrotérmicas, a fim de prever o risco de degradação de materiais de
construção, devido à presença de umidade.
De forma a cumprir a WTA 6-2 e/ou EN ISO 15026 (BRITISH STANDARD
INSTITUTION, 2007), as ferramentas de simulação higrotérmica em regime não
estacionário (variável) que possuem uma abordagem mais completa, ou seja, mais
realista, deve incluir os fenômenos de transporte e armazenamento de calor e
umidade nos materiais da envoltória, conforme apresentados no Quadro 3, (JORNE,
2010).
Quadro 3 – Fenômenos presentes nas equações de transferência de calor e umidade das
ferramentas de simulação higrotérmicas regime variável
 Armazenamento de calor em materiais secos ou úmidos;
 Transferência de calor com o coeficiente de condutividade térmica
Calor
dependente do teor de água presente nos materiais;
 Transferência de calor latente por difusão de vapor de água com
mudança de fase (evaporação de vapor/ condensação).

Umidade




Armazenamento de umidade por adsorção e dessorção de vapor de
água e forças capilares;
Transporte de umidade por difusão de vapor de água;
Transporte de água líquida por difusão de superfície e condução
capilar.

Fonte: Adaptado da norma EN ISO 15026 da British Standard Institution (2007)

Os modelos de simulação higrotérmica incluídos na norma europeia EN ISO
15026 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007) partilham as seguintes
considerações:
 A geometria do material é constante, não ocorre dilatação nem retração do
material;
 Não existe reação química no material e o calor de adsorção é desprezível;
 Não existe alteração das propriedades dos materiais por danos ou devido ao
passar do tempo;
 Há equilíbrio local entre água líquida e em forma de vapor, sem ocorrência de
histerese (diferença de comportamento entre as fases de adsorção e dessorção
de um material higroscópico (HENRIQUES, 2011 apud RIBEIRO, 2013);

6

WTA- International Association for Science and Technology of Building Maintenance and Monument
Preservation

78

 A dependência da curva de armazenamento de umidade com a temperatura é
desprezível;
 Apenas a pressão parcial de vapor é utilizada no cálculo da difusão de vapor de
água, a influência adicional da temperatura e dos gradientes de pressão do ar são
desprezíveis;
 Não é considerada a ocorrência de congelamento da água no interior do material;
 O transporte de calor e umidade no material é unidirecional.
Cabe destacar que, além dos modelos de simulação higrotérmica que
consideram apenas o transporte de calor e umidade, outros modelos que
consideram em seus cálculos o transporte conjunto de calor, ar, umidade e sais têm
sido

desenvolvidos

e

incorporados

a

diversos

programas

de

simulação

computacional e aplicados na área dos materiais porosos utilizados na construção e,
também para avaliar o umedecimento e secagem de solos (MORAIS, 2011).
Ao contrário do método estacionário (método de Glaser), o emprego de
modelagem higrotérmica em regime dinâmico tem sido cada vez mais frequente no
processo de avaliações das condições higrotérmicas na construção civil, o que
permite a realização de avaliações higrotérmicas com confiabilidade.
4.5

Programas computacionais para simulação acoplada de transporte de calor e
umidade em elementos de vedação de edificações.
Em uma revisão dos modelos higrotérmicos para a aplicação em retrofit de

edifícios, realizada pelo Canada Mortgage and Housing Corporation (2003 apud
DELGADO et al., 2010, p. 223), foram identificadas 45 ferramentas de modelagem
higrotérmica, ao que se somaram mais 12 novos modelos desenvolvidos em 2007.
Em 2010, em nova revisão, foram identificados mais de 60 modelos de simulação
higrotérmica.
De acordo com Delgado et al. (2010), das 60 ferramentas de modelagem
higrotérmicas, apenas 14 estão disponíveis ao público em geral, sendo nove
programas comerciais (1D-HAM, Sim2000, DELPHIN, GLASTA, hygIRC-1D, IDAICE, MATCH, MOISTURE-EXPERT e WUFI) e cinco programas gratuitos
(EMPTIED, HAMLab, HAM-Tools, MOIST e UMIDUS) estes, porém com permissões
limitadas não abrangendo o escopo de avaliação dos programas comerciais.
Basicamente, o funcionamento dos softwares é apresentado na Figura 24.
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Figura 24 – Fluxograma de processamento dos modelos de simulação higrotérmica

Fonte: Adaptado da norma BS EN ISO 15026 da British Standard Institution (2007)

Neste trabalho escolheu–se utilizar o programa WUFI Pro 5.3, devido a sua
vasta validação experimental, além de facilidade de uso, interface intuitiva, e por ser
um dos programas de análise higrotérmica mais utilizados mundialmente. Nele
também está incorporada uma ferramenta de pós-processamento, denominada
WUFI-Bio, que após o cálculo da quantidade de calor e umidade do elemento
construtivo no WUFI Pro (cálculos higrotérmicos), este realiza os cálculos biohigrotérmicos e avalia o risco de proliferação de fungos. O WUFI-Bio emprega o
modelo bio-higrotérmico de Sedlbauer (2001), descrito no subitem 3.3.7.
4.6

Programa WUFI Pro 5.3
O programa WUFI Pro 5.3, baseado na tese de Kunzel (1995), foi desenvolvido

na Alemanha, pelo Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP), é utilizado para
simulação da transferência de umidade e calor em componentes construtivos com
múltiplas camadas. O modelo de cálculos utilizado é regido pela norma europeia EN
ISO 15026 - “Hygrothermal Performance of building components and building
elements – Assessment of moisture transfer by numerical simulation” (WUFI ONLINE
HELP, 2018). Essa norma regula a aplicação prática das simulações higrotérmicas
em regime variável EN ISO 15026 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007).
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De acordo com Delgado et al (2010), entre os programas de simulação
higrotérmica levantados em sua pesquisa, o WUFI-Pro se destaque por ser um dos
que consideram maior número de propriedades de materiais no seu modelo de
cálculo. Além disso, o programa WUFI-Pro possui uma vasta validação experimental:







Comparison of field measurements and calculations of relative humidity
and temperature in wood framed walls Hägerstedt, S. Olof; Arfvidsson,
Jesper 2010;
Time-dependent Moisture Distribution in Drying Cement Mortars –
Results of Neutron Radiography and Inverse Analysis of Drying Tests
Villmann, B.; Slowik, V.; Wittmann, F. H.; Vontobel, P.; J. Hovind 2014;
Air leakage and hygrothermal performance of an internally insulated log
house Alev, Ü.; Uus, A.; Teder, M.; Miljan, M-J; Kalamees, T. 2014; e
Hygrothermal Simulation of Green Roofs – New Models and Practical
Application Stöckl, B.; Zirkelbach, D.; Künzel, H. M. 2014.

Dentre os exemplos de validação, na Figura 25, são apresentados os perfis
de umidade de uma amostra de arenito, obtidos a partir do modelo cálculo do WUFIPro e medidos por ressonância magnética nuclear (Nuclear Magnetic Resonance NMR), (KUNZEL, 1995).
Figura 25 – Comparação entre os perfis de umidade calculados no WUFI e
medidos por ressonância magnética nuclear (NMR) em quatro períodos

Fonte: Adaptado de Kunzel (1995)
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Conforme apresentado na Figura 25, os resultados apresentam boa
correlação e permitem avaliar o potencial de cálculo do programa computacional,
entretanto, o fato de os resultados do WUFI-Pro terem sido calculados por um
computador não os torna isentos de falha. Deve-se verificar detalhadamente cada
etapa da simulação, pois existem inúmeras circunstâncias que podem afetar a
qualidade de um resultado de cálculo ou mesmo torná-lo inútil.
4.6.1 Resultados de cálculos do programa WUFI-Pro
Os resultados das simulações no programa WUFI são fundamentados na
norma EN ISO 15026 - Hygrothermal performance of building components and
building elements – Assessment of moisture transfer by numerical simulation
(BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007). Esses resultados são apresentados na
forma de relatório ao final das simulações.
Os dados de saída, possíveis de serem extraídos do WUFI-Pro, para as
superfícies externas e internas das paredes, são:


Fluxo de calor (em cada camada ou posição de monitoramento);



Fluxo de umidade de capilaridade (em cada camada ou posição de
monitoramento);



Fluxo de umidade de difusão (em cada camada ou posição de
monitoramento);



Pressão de vapor (em cada camada ou posição de monitoramento);



Radiação solar difusa;



Radiação solar direta;



Radiação solar refletida;



Chuva dirigida;



Temperatura (em cada camada ou posição de monitoramento);



Temperatura do ar interior;



Temperatura na superfície;



Teor de umidade (em cada camada ou posição de monitoramento);



Teor de umidade total;



Umidade relativa interior;



Umidade relativa (em cada camada ou posição de monitoramento); e



Umidade relativa da superfície.
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4.6.2 Limitações do modelo higrotérmico
Os complexos processos higrotérmicos em um componente de construção
precisam ser simplificados para tornar sua simulação acessível aos computadores
atuais (KUNZEL, 1995). Sendo assim, no modelo higrotérmico utilizado pelo
programa WUFI-Pro WUFI várias limitações tiveram que ser aceitas, tais como:


Quando há convecção através de aberturas e fissuras nos materiais;



Quando efeitos bidimensionais têm um peso relevante, caso do
fenômeno de ascensão capilar (limitação apenas para a versão
unidimensional);



Quando forças hidráulicas, osmóticas estão presentes;



Quando a temperatura média diária na solução construtiva ultrapassar
os 50 ºC;



Em espaços vazios (por exemplo: espaços de ar nos furos dos blocos)
apenas permite contabilizar a condução de calor e difusão de vapor de
água. Portanto, para a transferência de calor não são contabilizados
fenômenos de convecção e radiação, devendo-se adotar resistências
térmicas equivalentes para se buscar maior fidelidade dos resultados.



Na difusão de vapor de água não leva em conta que essa propriedade
também pode ser transferida por convecção;



A interface entre dois materiais capilares ativos (por exemplo,
argamassa de revestimento / tijolo) é tratada como idealmente
condutora, enquanto que, na realidade, muitas vezes há uma
resistência à transferência que pode reduzir consideravelmente o
transporte de umidade. Essa resistência pode ser simulada pela
introdução de uma camada de interface (cerca de 1 mm de espessura)
com coeficientes de transporte de líquido adequadamente ajustados
(HOLM; KRUS; KUNZEL, 1996).

4.6.3 Pós-processamento dos dados de saída do programa WUFI-Pro
De acordo com a EN ISO 15026 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007)
a fase de pós-processamento do WUFI-Pro, está relacionada com a aplicação dos
resultados das simulações nos estudos, por exemplo, de degradação dos materiais,
crescimento biológico, corrosão, entre outros riscos decorrentes dos vários
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mecanismos em danos na envoltória da edificação, relacionados ao transporte de
calor e umidade em regime transiente.
Neste trabalho, o pós-processamento será focado no crescimento biológico
na superfície interna das envoltórias. Após os cálculos higrotérmicos das soluções
construtivas, o pós-processamento será realizado no programa computacional
WUFI-Bio, baseado na tese de Sedlbauer (2001) e que contempla os modelos biohigrotérmico e VTT, abordados nos subitens 3.3.5 e 3.3.7.
4.7

Dados climáticos para fins de simulação higrotérmica
De acordo com Zhou, Derome e Carmeliet (2016), uma questão chave na

determinação da resposta higrotérmica da envoltória da edificação, considerando-se
os aspectos dinâmicos dos fenômenos envolvidos, refere-se à seleção adequada
das condições exteriores representativas de umidade, isto é, um ano de referência
de umidade (Moisture Design Reference Year). Um arquivo climático considerando o
efeito das variáveis climáticas, dentre elas cargas de chuva dirigida e radiação solar
(molhagem e secagem), é imprescindível para a avaliação de desempenho da
envoltória do edifício quanto ao risco de danos causados pela umidade proveniente
de água de chuva nas fachadas.
Conforme Haagenrud (2004), a caracterização dos agentes climáticos pelo
seu valor médio ou por valores limites, não é o suficiente para abranger os efeitos
sinérgicos (por exemplo, os efeitos dos ciclos de molhagem e secagem), que levam
ao envelhecimento natural dos materiais. As variáveis climáticas possuem
comportamento cíclico e sazonal, portanto, é preciso ter conhecimento do
comportamento das séries temporais de cada um dos agentes climáticos e da ação
simultânea, no processo de degradação.
De acordo com a norma EN ISO 15026 (BRITISH STANDARD INSTITUTION,
2007), Anexo B, o processo de construção dos arquivos climáticos “Moisture Design
Reference Year”, é muito complexo, pois exigem informações que geralmente não
estão disponíveis e, em algumas situações, caso seja utilizado apenas a
temperatura para avaliação do material a ser empregado, os resultados
apresentarão pequenas diferenças.
Quando os problemas causados pelo movimento da umidade dentro dos
materiais estão sendo analisados, o tipo de clima e os parâmetros a serem incluídos,
dependem da natureza do problema, que é específico do que está sendo avaliado, a

84

saber: aceitabilidade do grau de risco e a relevância dos parâmetros considerados
nas análises EN ISO 15026 (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2007).
Segundo Zanoni (2015), os arquivos climáticos são conjuntos de dados
climatológicos que podem ser obtidos por meio de estações meteorológicas,
imagens de satélites, métodos semiempíricos ou modelos numéricos. Uma das mais
importantes bases de dados obtidos por medições em estações de superfície são as
Normais Climatológicas do Brasil, disponibilizados pelo INMET7. A obtenção de
dados a partir de estações meteorológicas de superfície em áreas tão extensas
como o Brasil exige grande investimento em equipamentos e logística, o que nem
sempre é possível em todo o território nacional. A confiabilidade na coleta e
transmissão, assim como a eficiência na manutenção, são parâmetros fundamentais
para a obtenção de registros de dados com qualidade.
Para as simulações computacionais, em geral, é necessário que o arquivo
climático seja representativo do local e contenha um ano completo de 365 dias e no
mínimo 8760 dados horários. No caso dos anos bissextos, o dia 29 de fevereiro
deve ser descartado.
De acordo com Zanoni (2015), um ano climático típico ou de referência,
consiste em um ano de dados climáticos horários apresentados em um formato
padronizado para as 8.760 horas do ano. Neste caso, há diversas metodologias para
a sua obtenção, entre elas o Test Reference Year (TRY), o Typical Meteorological
Year (TMY), o método normalizado pela ISO15927-4, entre outras.
O Test Reference Year (TRY) consiste em um ano real com dados climáticos
horários, contendo informações climáticas para as 8.760 horas do ano,
apresentados em um formato padronizado, necessário para as simulações de
desempenho das edificações (LAMBERTS et al., 2011).
Dos arquivos citados anteriormente, o Moisture Design Reference Year,
permite melhor análise de risco de degradação dos materiais, frente a umidade.
Entretanto é muito complexo de se produzir tal arquivo e não há uma base de dados
com essa informação já tratada para o Brasil, assim, não serão considerados no
âmbito deste trabalho. Contudo, para o objetivo desse trabalho foi indispensável a
utilização de arquivos climáticos que continham dados de precipitação. Sendo
assim, optou-se pelo uso do arquivo TMY da base EPW-ANTAC (RORIZ, 2012b),

7

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
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disponível nas páginas da internet “Roriz Bioclimática” e “EnergyPlus”, que
contempla tal variável, utilizada para a quantificação de chuva dirigida, calculada
pelo WUFI Pro, utilizando o algoritmo da norma ASHRAE 160P (AMERICAN
SOCIETY

FOR

HEATING,

REFRIGERATING

AND

AIRCONDITIONING

ENGINEERS, 2009).
De acordo com Roriz (2012a), esse conjunto de arquivos climáticos (TMY) foi
elaborado pelo Prof. Maurício Roriz8, a partir de dados horários, registrados em 411
estações climatológicas do INMET entre os anos de 2000 e 2010. O trabalho foi
iniciado em abril de 2010, como parte das atividades do grupo constituído no âmbito
da ANTAC para estudar a revisão do Zoneamento Bioclimático do Brasil (NBR
15220-3, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005d).

8

Universidade Federal de São Carlos / UFSCar - Departamento de Engenharia Civil (DECiv).
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5

MÉTODO EXPERIMENTAL
Para a realização da avaliação comparativa do desempenho das duas

soluções de revestimentos, adotou-se um procedimento baseado em simulações
computacionais, a fim de se determinar a resposta higrotérmica de uma edificação
típica, considerando-se as condições climáticas da cidade de São Paulo. Para a
realização das atividades citadas, dividiu-se as tarefas em três grandes blocos,
conforme apresentado e detalhado a seguir.


Etapa A – Atividades preliminares: seleção de edificação padrão;

definição de sistemas de revestimentos argamassados e determinação de
propriedades de transporte de calor e massa dos materiais para fins de
simulações computacionais (preliminares e finais), uma vez que não se
dispõe de dados nacionais dos materiais e na base dos programas de
simulações utilizados neste trabalho.


Etapa B – Atividades exploratórias: avaliação exploratória do

crescimento de fungos emboloradores em materiais das superfícies internas
das envoltórias das soluções construtivas selecionadas em câmara tropical e
por simulação computacional preliminar. Para fins de comparação e
verificação do potencial de correlação entre resultados laboratoriais e
resultados obtidos na simulação computacional preliminar, paralelamente foi
realizado também um ensaio em câmara tropical, uma vez que não se dispõe
de dados nacionais considerando fungos brasileiros na base dos programas
de simulações utilizados.


Etapa C – Atividades finais: definição e configuração de parâmetros de

entradas das soluções construtivas no programa WUFI-Pro 5.3 para
realização das simulações higrotérmicas. A partir dos resultados de cálculos
higrotérmicos obtidos no WUFI-Pro 5.3, foi avaliado no programa WUFI-Bio
(modelo

bio-higrotérmico),

emboloradores

em

o

superfícies

risco

do

internas

desenvolvimento
das

fachadas

de

das

fungos
soluções

construtivas selecionadas. Essa etapa constitui das atividades fundamentais
para o objetivo proposto nesse trabalho.
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Na Figura 26 é apresentado o fluxograma das atividades realizadas no
método experimental.
Figura 26 – Esquema do método experimental empregado nas simulações
Avaliação
do
desempenho
potencial de duas soluções de
revestimentos argamassados em
função do risco de formação de
fungos emboloradores no interior
de edificações na cidade de SP.

Etapa A
Atividades preliminares
(vide subitem 5.1)

Etapa B
Atividades exploratórias
(vide subitem 5.2)

Etapa C
Atividades finais
(vide subitem 5.3)
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Condições
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Condutibilidade térmica
de um material seco
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referência
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livre
Coeficiente de absorção
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Fonte: Elaborado pelo autor
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5.1

Etapa A – Atividades preliminares
Esta etapa do trabalho consistiu da definição da edificação padrão (condição

padrão) e dos sistemas de revestimentos argamassados das fachadas, bem como
dos ensaios para caracterização dos materiais utilizados nas envoltórias, para fins
de subsidiarem a realização das simulações computacionais.
Em relação às simulações computacionais, foram utilizados os programas:
EnergyPlus para determinação das condições ambientais internas, WUFI-Pro para
cálculos higrotérmicos das paredes de envoltórias e WUFI-Bio para previsão do
crescimento de fungos nas superfícies internas de paredes de envoltórias.
As

determinações

das

condições

ambientais

internas

das soluções

construtivas no programa EnergyPlus, considerando um edifico alto (acima de 20 m),
foram adaptadas da Diretriz SINAT nº001 - Anexo A: “Procedimento para simulação
computacional de taxa de condensação por ano”, que estabelece as regras e
premissas para realização de simulação computacional considerando um projeto
padrão. Os dados climáticos externos da cidade de São Paulo, utilizados nessas
simulações – arquivo TMY da base EPW-ANTAC (RORIZ, 2012b), foram obtidos na
página

eletrônica

do

EnergyPlus

(https://energyplus.net/weather-

location/south_america_wmo_region_3/BRA//BRA_SP_Sao.Paulo.837810_INMET).
O termo “projeto padrão” refere-se às características internas (condição
padrão) para obtenção das condições ambientais internas (temperatura e umidade
relativa) no programa EnergyPlus, ferramenta computacional de análise energética e
de simulação de cargas térmicas (ENERGYPLUS, 2013), a partir de um método préestabelecido na Diretriz SINAT nº001 - Anexo A. Os dados das simulações obtidas
no EnergyPlus foram inseridas como clima interno no WUFI-Pro, para os respectivos
cálculos de transporte de calor e massa através da fachada e avaliação do risco de
formação de fungos emboloradores nas superfícies internas das paredes de
envoltórias das soluções construtivas.
Cabe destacar que no WUFI-Pro também é possível determinar as condições
ambientais internas de um recinto. Entretanto, os modelos de cálculo das condições
ambientais internas do WUFI-Pro, possuem equações fortemente simplificadas, por
exemplo,

o

modelo

baseado

na

EN

ISO

15026

(BRITISH

STANDARD

INSTITUTION, 2007), que fazem correlações simples entre a temperatura interna e a
temperatura externa. Tais equações não permitem realizar ajustes de parâmetros
importantes, tais como, taxas de renovação do ar e produção de umidade do clima
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interior da edificação, ou seja, possuem taxas pré-configuradas, conforme o modelo
adotado. Considerando essas limitações, optou-se por realizar a determinação dos
perfis temporais da temperatura e da umidade do ar interior dos recintos por meio do
EnergyPlus.
A título de exemplo do impacto das simplificações presentes nos modelos do
WUFI, são apresentados, respectivamente, na Figura 27 e Figura 28, os perfis
anuais de temperatura e umidade relativa do ar no interior do recinto padrão
considerando a solução de fachada S2, na condição ocupada (temperatura do ar e
umidade relativa do ar), determinadas no programa WUFI-Pro e EnergyPlus. É
possível observar que há diferenças significativas entre resultados. No WUFI-Pro os
perfis de temperatura e umidade relativa do ar interior ficaram muito “achatados” em
relação ao EnergyPlus. Entre os meses de fevereiro a março, por exemplo, a
temperatura ficou constante em 25°C e a umidade relativa também ficou constante
em 70%. Enquanto que no EnergyPlus, esses perfis variaram ao longo do período.
Figura 27 – Temperaturas do ambiente interno determinadas no WUFI e no EnergyPlus
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 28 – Umidades relativas do ambiente interno determinadas no WUFI e no EP
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5.1.1 Detalhe das soluções construtivas avaliadas nas simulações
As paredes de envoltórias das duas soluções construtivas avaliadas nas
simulações computacionais foram:


S1 (Figura 29): tinta látex acrílica premium + arg. industrializada cinza +
bloco de concreto (14 cm x 19 cm x 39 cm) + revestimento de gesso (int.)
+ látex acrílica econômica.



S2 (Figura 30): revestimento decorativo monocamada9 + bloco de
concreto (14 cm x 19 cm x 39 cm) + revestimento de gesso (int.) + tinta
látex acrílica econômica.

9

O revestimento decorativo monocamada empregado no sistema S2 não necessita de pintura como
acabamento final, uma vez que esse revestimento deve cumprir com as funções de decoração e de
proteção da fachada contra entrada água.
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Figura 29 – Sistema construtivo 1 (S1)

Ext

int

Figura 30 – Sistema construtivo 2 (S2)

Ext

Tinta látex acrílica econômica

int
Tinta látex acrílica econômica

Argamassa de gesso

Argamassa de gesso

Bloco de concreto
Emboço industrializado

Bloco de concreto
Revestimento decorativo monocamada

Tinta látex acrílica premium

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 31 apresenta os detalhes do “projeto padrão” utilizado nas
simulações. Foram considerados dormitórios de apartamentos de um edifício alto
(acima de 20 m) com janelas voltadas para as orientações Norte e Sudeste. Na
cidade de São Paulo, a orientação Sudeste é a condição mais crítica para o risco de
ocorrência de condensações, pois recebe menos radiação solar e mais chuva dirigida
nas fachadas. A orientação Norte recebe mais radiação solar e menos chuva dirigida
nas fachadas que é desfavorável ao risco de fungos.
Figura 31 – Projeto padrão de apartamento.

N
Dormitórios

SE
Sem escala
Fonte: Adaptado da Diretriz SINAT nº001 - Anexo A, Sistema Nacional de Avaliações
Técnicas (2017)
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Em relação as condições de ventilação do ambiente interno. Para remoção do
excesso de vapor, a literatura recomenda renovações do ar, por hora, na faixa de
0,15/h a 0,7/h, que pode ser definido no sistema Design Volume Flow Rate do
programa EnergyPlus. Entretanto, foi utilizado o sistema de ventilação Air flow Net
Work do referido programa, por tratar-se de um método já definido na Diretriz SINAT
nº001 - Anexo A, 2017. Esse sistema considera a infiltração natural impulsionada
pelo vento e a ventilação entre ambientes internos da edificação. Nas determinações
das condições ambientais internas das soluções construtivas, foram consideradas
duas situações de ocupação no sistema Air flow Net Work:
a) ENH: apartamento desocupado, com ventilação somente por meio de
frestas

nas

janelas,

considerando

esquadrias

com

nível

de

desempenho “mínimo” [80m³/ (h x m³)] quanto à sua permeabilidade ao
ar de acordo com a norma ABNT NBR 10821-2 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA

DE

NORMA

TÉCNICAS,

2017,

apud

SISTEMA

NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS, 2017);
b) EH: apartamento ocupado, com ventilação que ocorre através da
metade da área total das janelas, por um período de 08 horas.
Da Tabela 11 à Tabela 14, são apresentados os detalhes considerados nas
simulações no programa EnergyPlus.
Tabela 11 – Fontes de calor e umidade nos recintos e regime de ocupação diário ao ano
Equipamentos
Regime de
de
ocupação diário
Recinto
Pessoas
Iluminação
aquecimento
em todos os dias
de água
do ano (h)
2 lâmpadas
2 pessoas em
Sala
fluorescentes
8 às 23
atividade sedentária
compactas
Dormitório
2 pessoas dormindo
23 às 8
1
Dormitório
2 pessoas dormindo
23 às 8
2
1 lâmpada
4 panelas com
2 pessoas em
13 às 14
Cozinha
fluorescente
água em
atividade sedentária
19 às 20
compacta
ebulição.
1 chuveiro em
1 lâmpada
1 pessoa em atividade
funcionamento
Banheiro
fluorescente
18 às 19
sedentária
com água
compacta
aquecida.
Fonte: Adaptado da Diretriz SINAT nº001 - Anexo A do Sistema Nacional de Avaliações
Técnicas (2017)
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Tabela 12 – Calor produzido por pessoas em função da atividade metabólica
Fonte

Potência (W)

Fração radiante

Pessoa em atividade
sedentária

130

0,5

Pessoa dormindo

80

0,5

Fonte: Diretriz SINAT nº001 - Anexo A do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas
(2017)
Tabela 13 – Calor produzido por lâmpadas em função da potência

Tipo de
lâmpada

Fluorescente
compacta

Recinto

Quantidade

Sala

2

Cozinha

1

Banheiro

1

Potência
unitária
(W)

Fração
radiante

Fração
convectiva

15

0,72

0,18

Fonte: Diretriz SINAT nº001 - Anexo A do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas
(2017)
Tabela 14 – Vapor d’água produzido por equipamentos de aquecimento de água
Quantidade total de vapor d’água
Equipamento de aquecimento de água
liberado (g/h)
Quatro panelas com água em ebulição

1890 (a)

Chuveiro em funcionamento, com água aquecida
450
(quatro banhos sequenciais de 15 minutos)
Fonte: Adaptado de Canada Mortgage and Housing Corporation (1979 apud SISTEMA
NACIONAL DE AVALIAÇÕES TÉCNICAS, 2017)
Legenda: (a) Valor referente a um metro quadrado de área da superfície superior da panela.

5.1.2 Métodos de ensaios para caracterização dos materiais utilizados
Apesar da base de dados do programa de simulação computacional WUFIPro 5.3, disponibilizar de uma grande quantidade de dados de materiais de
construção, ainda não contempla dados dos materiais usuais na construção civil
brasileira. Dessa forma, se fez necessário a caracterização física dos materiais
semelhantes aos que compõem as fachadas dos edifícios estudados para fins de
utilização como dados de entrada. Os ensaios de caracterização realizados foram:


Densidade de massa aparente no estado endurecido;



Porosidade;
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Fator de resistência à difusão do vapor de água;



Coeficiente de absorção de água líquida;



Curvas higroscópicas,



Teor de umidade de referência; e



Umidade de saturação de água livre.

As metodologias empregadas para a realização desses ensaios foram:


NBR 13280:2005 Argamassa para assentamento e revestimento de
paredes e tetos – Determinação da densidade de massa no estado
endurecido (Procedimento CT-OBRAS-LMCC-R-PE-005);



ASTM D4404: 2010 Determination of Pore Volume and Pore Volume
Distribution of Soil and Rock by Mercury Intrusion Porosimetry
(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING, 2010);



EN ISO 12570:2000 Hygrothermal performance of building materials
and products - Determination of moisture content by drying at elevated
temperature (BRITISH STANDARD INSTITUTION, 2000b);



EN ISO 12571: 2001 Hygrothermal performance of building materials
and products - Determination of hygroscopic sorption properties;



EN ISO 12572: 2001 Higrothermal Performance of Buildings Materials
and Products: Determination of Water Vapour Transmission Properties
(Procedimento CT-OBRAS-LMCC-R-PE-035); e



EN ISO 15148: 2002 Higrothermal Performance of Buildings Materials
and Products: Determination of Water Absorption Coefficient by Partial
Immersion (Procedimento CT-OBRAS-LMCC-R-PE-036).

Por sua vez, foram obtidas da literatura disponível as seguintes propriedades:


Calor específico; e



Condutividade térmica.

5.1.3 Características dos materiais das soluções construtivas
Em simulações higrotérmicas, principalmente no Brasil, uma das grandes
dificuldades já constadas, refere-se a base de dados de materiais, ou seja, nem
sempre é possível encontrar todos os dados necessários e quando se encontra há
muita dispersão. Essa dificuldade em conseguir dados para uso de simulações
higrotérmicas e pelo fato de que um determinado material nunca possuir a mesma
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distribuição de poros, o que modifica suas propriedades de transporte em programa
computacional, já ocorria desde a década de 90, conforme citado por Mendes
(1997).
No que se refere a dispersão de resultados, Freitas, Torres e Guimarães
(2008) sugere a seleção de materiais com uma caracterização genérica,
correspondente às propriedades médias dos componentes. Essa dispersão decorre
de diferentes fatores, entre eles, alterações na estrutura porosa dos materiais e
diferentes técnicas de ensaio (FREITAS, 1992).
Tendo em vista essa dificuldade em conseguir dados de propriedades
higrotérmicas para os materiais selecionados nesse trabalho, optou-se por realizar
ensaios laboratoriais para o maior número de propriedades possíveis. Esses ensaios
foram realizados no CT-Obras/LMCC – Área de Revestimentos, do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
Quando não foi possível realizar algum tipo de ensaio, os dados foram
retirados de bases de dados disponíveis e após uma análise comparativa, foram
selecionados para serem inseridos no programa computacional, dados esses que
poderão ser empregados em futuros trabalhos relacionados às simulações
higrotérmicas.
Cabe destacar que em decorrência desse cenário de escassez de dados de
materiais brasileiros para uso em simulações higrotérmicas por meio de programa
computacional, a referida caracterização parcial dos materiais utilizados nessa
dissertação veio a calhar, uma vez que isso, pode contribuir com outros trabalhos
relacionados às simulações higrotémicas.
Nas Tabela 15 e Tabela 16 constam das propriedades higrotérmicas dos
materiais que constituem as soluções construtivas selecionadas, bem como sua
origem. Para as pinturas não foi possível obter todas as propriedades, entretanto,
para

esses

materiais,

devido

as

suas

pequenas

espessuras,

conforme

fundamentado anteriormente no subitem 4.2.8, o parâmetro de maior relevância é o
valor de Sd. Portanto para tinta látex acrílico premium, Sd = 0,06 m (μ = 667) e tinta
látex acrílica econômica, Sd = 0,01 m (μ = 111), ambos obtidos da caracterização em
laboratório.
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Tabela 15 – Propriedades higrotérmicas básicas dos materiais
Materiais das camadas dos sistemas

e (m)

Tinta látex
acrílica
premium
0,00009

Tinta látex
acrílica
econômica
0,00009

Revestimento
decorativo
monocamada
0,015

Emboço
Industr.

Bloco de
concreto

0,015

0,14

Arg.
de
gesso
0,01

ρ (kg/m³)

1200

1150

1769

1800

2007

1200

λ (W/(m.K)) (*)

0,22

0,22

0,86

1,15

1,5

0,70

c (J/(kg.K)) (*)

1600

1600

920

1000

1000

840

Ɛ (m³/m³)

0,38

0,41

0,30

0,39

0,23

0,41

μ [-]

667

111

13

10

14

10

Propriedades

ρ
λ

Legenda
Densidade de massa aparente no estado endurecido;
Condutividade térmica;

c

Calor específico;

Ɛ
Porosidade;
μ [-]
Fator de resistência à difusão do vapor de água (admensional);
e
Espessura da camada;
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: (*): Valor obtido de publicações, fabricante, normas nacionais ou internacionais.
Os demais valores foram obtidos de ensaios realizados no IPT/LMCC (Tabela 11)
Tabela 16 – Propriedades higrotérmicas complementares dos materiais
Materiais das camadas dos sistemas
Propriedades

Tinta látex
acrílica
premium

Tinta látex
acrílica
econômica

Revestimento
decorativo
monocamada

Emboço
industr.

Bloco de
concreto

Arg.
de
gesso

Wref (kg/m³)

-

-

9

59

20

3

Wsat (kg/m³)

-

-

133

282

183

220

Wconst (kg/m³)

-

-

166

150

101

566

Aw (kg/(m².s1/2))

0,0002

0,02

0,002

0,07

1,01

0,303

Legenda
Wref

Teor de umidade de referência;

Wsat

Umidade de saturação livre;

Wconst
Aw

Valor típico da umidade de construção;
Coeficiente de absorção de água por capilaridade;

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na Tabela 17 consta de verificações da curva CRP, conforme a norma alemã
DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 2001), para as argamassas
utilizadas nas fachadas dos sistemas construtivos deste trabalho.
Tabela 17 – Coeficientes de capilaridade e camada de ar equivalente das argamassas
utilizadas
Tipos de argamassas de
revestimentos de fachadas

Camada de ar
equivalente Sd (m)

Coeficiente de
absorção de água
por capilaridade Ww (kg/m².h1/2)

Curva CRP
- DIN 4108-3
(Ww . Sd) ≤ 0,2

Revestimento decorativo
monocamada (RDM)

0,20

0,11

0,02

Argamassa cinza (emboço
industrializado) sem pintura

0,15

4,60

(a)

Argamassa cinza (emboço
industrializado) com pintura

0,06

0,10

0,01

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: (a): De acordo com a norma alemã DIN 4108-3 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR
NORMUNG, 2001) o cálculo da Curva CRP só é aplicável quando (Ww ≤ 0,5
kg/(m².h1/2) e Sd ≤ 2 m)

Conforme apresentado na Tabela 17, dentre esses valores, apenas o RDM
apresenta um bom índice de proteção contra chuva, pois o seu produto da relação
Ww . Sd ≤ 0,2, está dentro do limite aceitável para uma argamassa, principalmente
por ser de revestimento externo e estar sujeita aos efeitos da umidade devido a ação
de chuva dirigida na fachada, ou seja, esse revestimento atende ao critério de
proteção contra chuva dirigida na curva CRP = Ww . Sd da norma alemã DIN 4108-3
(DIN, 2001), entretanto, a argamassa cinza não cumpre o critério da referida norma
alemã. Nesse caso, será necessário o emprego de sistema pintura com condição
adequadas de proteção contra penetração de agua e que permita também
condições de secagem.
Conforme observado acima (Tabela 17) a argamassa cinza com pintura
atende aos requisitos e critérios presente na norma DIN 4108-3 (DEUTSCHES
INSTITUT FÜR NORMUNG, 2001), o que permite comparar os resultados com os do
RDM ao final das simulações nas mesmas condições.
Na Tabela 18 constam de um resumo das propriedades dos materiais
utilizados nesse trabalho, bem como de outros materiais, conforme cada origem a
fim de comparar com as obtidas em ensaios laboratoriais e entre diferentes bases
consultadas.
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Tabela 18 – Propriedades dos materiais medidas e encontradas em referências
bibliográficas
Propriedades

Densidade de
massa
aparente
р (kg/m³)

Porosidade:

 (m³/m³)

Calor
específico:
c (J/(kg.K))

Tinta látex
acrílica
premium

Tinta látex
acrílica
econômica

Revestimento
decorativo
monocamada

Emboço
industriali
zado

Bloco de
concreto

Argamassa
de gesso

1200

1150

1769

1800

2007

1200

-

-

1700

-

-

-

Weber SaintGobain

-

-

-

1800

2400

1200

NBR 15220-2:
2005

-

-

-

1800

2400

1600

ISO 10456:
2005

-

-

-

1800

-

-

NIT 2: 2000

0,38

0,41

0,30

0,39

0,17

0,41

-

-

-

1000

-

-

920

1000

1600

1600

-

-

-

-

IPT/ LMCC-R
(a)

IPT/ LMCC-R
(a)

840

NBR 15220-2:
2005

1000

1000

ISO 10456:
2005

-

-

-

ACRÍLICOS
(2018)

0,86

-

-

-

Weber SaintGobain

-

-

1,15

1,50

0,70

NBR 15220-2:
2005

-

-

0,57

1,00

0,80

ISO 10456:
2005

0,22

0,22

-

-

-

-

ACRÍLICOS
(2018)

667

111

13

10

14

10

-

-

-

10

20

10

ISO 10456:
2005

1450

1000

-

10

13,5

11

NIT 2: 2000

Condutividade
térmica:
λ (w/(m.K))

Fator de
resist. à
difusão ao
vapor de água
μ [-]

Origem dos
dados

IPT/ LMCC-R
(a)

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: (a): Propriedades obtidas em ensaios dos materiais utilizados no âmbito desse
trabalho. Os ensaios foram realizados no CT-Obras/LMCC do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
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Para o ensaio de determinação das curvas higroscópicas, foram preparados
corpos de prova nas dimensões de 5 cm x 5 cm x 3 cm para cada amostra aos 28
dias das moldagens. Em seguida as amostras foram mantidas em dessecador com
cloreto de cálcio em temperatura de 23° C e umidade relativa (UR) 0%, realizandose pesagens diárias até atingirem massa constante.
Após atingirem massa constante, as amostras foram inseridas em câmara
climática com temperatura constante de 23° C, variando as seguintes condições de
umidade relativa (UR), após atingir umidade de equilíbrio em cada condição: 30%;
40%, 60%, 80%, 90% e 100%. Era de interesse também a condição de UR 20%,
entretanto as condições da câmara não permitiram, portanto adotou-se uma
condição mais próxima (30%). Ao final, estes dados foram inseridos no programa
computacional WUFI-Pro para realização das simulações higrotérmicas.
As Foto 4 e Foto 5 mostram alguns detalhes durante o ensaio determinação
das curvas higroscópicas.
Foto 4 – Corpos de prova na câmara
climática

Foto 5 – Pesagem dos corpos de prova

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 19 constam dos resultados do teor de umidade para elaboração
das curvas higrotérmicas e da Figura 32 à Figura 35 são apresentadas as curvas
higrotérmicas (teor de umidade em relação à umidade relativa). Em todas as
amostras é possível observar uma histerese entre as curvas de adsorção e
dessorção. As amostras não liberaram a mesma quantidade de umidade para a
mesma condição de equilíbrio de umidade relativa na adsorção. Observou-se
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também um aumento significativo no teor de umidade nessas amostras a partir de
80% de umidade relativa.
Tabela 19 – Resultados do teor de umidade para elaboração das curvas higrotérmicas

Material

Teor de umidade para as curvas higrotérmicas à 23° C
(kg/m³)
Dessorção
Umidade relativa (%) Adsorção medida
medida

Argamassa de
gesso

Bloco de
concreto

Argamassa
cinza
industrializada

Argamassa
decorativa
monocamada
(RDM)

Fonte: Elaborado pelo autor

0
30
40
60
80
90
100
0
30
40
60
80
90
100
0
30
40
60
80
90
100
0
30
40
60
80
90
100

0,00
1,13
1,37
1,51
2,52
219,84
527,75
0,00
9,83
12,99
15,94
19,84
84,40
183,26
0
10,53
22,35
32,02
59,22
196,40
281,70
0
4,33
5,24
8,41
8,79
21,56
133,46

0,00
1,13
1,61
2,28
2,98
522,53
527,75
0,00
12,99
14,51
18,39
22,10
173,37
183,26
0
59,22
61,15
66,67
85,62
277,09
281,70
0
8,79
9,85
11,93
26,91
135,20
133,46
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Figura 32 – Curvas higroscópicas da argamassa de gesso
Argamassa de gesso

Teor de umiade (kg/m³)

1000

Adsorção

Dessorção

100

10

1
30

40

50

60

70

80

90

100

80

90

100

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 33 – Curvas higroscópicas do bloco de concreto
Bloco de concreto

Teor de umiade (kg/m³)

1000

Adsorção

Dessorção

100

10

1
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50

60

70

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 34 – Curvas higroscópicas da argamassa cinza industrializada
Argamassa cinza industrializada

Teor de umiade (kg/m³)
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Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 35 – Curvas higroscópicas da argamassa decorativa monocamada
Argamassa decorativa monocamada

Teor de umiade (kg/m³)

1000

Adsorção

Dessorção

100

10

1

30

40

50

60

70

80

90

100

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar das determinações das curvas higrotérmicas terem sido realizadas
apenas na temperatura de 23° C, preocupou-se em verificar o quanto o transporte
de umidade é afetado quando os materiais cimentícios estão expostos às
temperaturas acima de 40° C, uma vez que, em condições reais, os materiais
utilizados em fachadas de edifícios podem ultrapassar facilmente 40 °C.
Por questões de infraestrutura laboratorial, uma vez que as determinações
das curvas higrotérmicas demandam de muito tempo, não foi possível realizar essas
determinações em outras temperaturas. Entretanto, baseado no trabalho de Wu,
Johannesson e Geiker (2014) por meio da Equação 7, optou-se por realizado a
extrapolação das curvas higrotérmicas à 43° C e 63° C a partir da temperatura de
23° C.

ln (∅2 )=

T1 .ρw1. γw2
. ln ( ∅1 )
T2 .ρw2 . γw1

(7)

Onde os índices 1 e 2 indicam as propriedades sob duas temperaturas diferentes:
γw (N/m): tensão superficial do líquido (interface líquido-gás);
ρw (kg/m³): densidade da água (neste caso a 23 °C e 43 °C ou 63 °C);

∅1 (%): umidade relativa medida em T1 (neste caso a 23 °C);
∅2 (%): umidade relativa calculada em T2 (neste caso a 43 °C ou 63 °C);
T1 (K): temperatura medida correspondente a 23° C neste caso;
T2 (K): temperatura a ser extrapolada correspondente a 43 °C ou 63 °C neste caso.
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A dependência da tensão superficial em função da temperatura e densidade
da água são obtidas a partir das Equações 8 e Equação 9:
γw = ( -0,0167.t-7,598).10-2

(8)

ρw = 2.10-5 .t3 -0,006.t2 +0,0227.t+ 999,94

(9)

Onde:
t : temperatura (°C);

A partir da Equação 7, ao traçar o teor de umidade medido em T1 (neste caso
23° C) contra a umidade relativa calculada ϕ2 para T2 (neste caso para 43° C ou
63° C), foi estimado o impacto das propriedades dependentes da temperatura da
água nas curvas higroscópicas extrapoladas. Cabe ressaltar que essa extrapolação
não distingue a água adsorvida e a água condensada nos capilares, ou seja,
assume-se que toda a água é condensada nos capilares, portanto, é apenas uma
aproximação.
Da Tabela 20 à Tabela 22 constam dos resultados dos teores de umidades
extrapolados para elaboração das curvas higrotérmicas e da Fonte: Elaborado pelo
autor
Figura 36 à Figura 39 são apresentadas as curvas higrotérmicas extrapoladas

(teor de umidade em relação à umidade relativa).
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Tabela 20 – Resultados do teor de umidade das curvas higrotérmicas extrapoladas à 43° C

Material

Teor umidade para as curvas higrotérmicas extrapoladas
à 43° C (kg/m³)
Umidade relativa (%)

Adsorção

Dessorção

Argamassa de
gesso

34
44
63
82
91
100

1,28
1,50
1,59
2,58
222,20
527,75

Bloco de concreto

34
44
63
82
91
100

11,10
14,25
16,78
20,29
85,31
183,26

1,28
1,76
2,40
3,05
528,13
527,75
14,67
15,92
19,36
22,61
175,23
183,26

Argamassa cinza
industrializada

34
44
63
82
91
100

11,90
24,52
33,72
60,57
198,50
281,70

66,89
67,08
70,21
87,58
280,06
281,70

Argamassa
decorativa
monocamada
(RDM)

34
44
63
82
91
100

4,89
5,75
8,85
8,99
21,79
133,46

9,92
10,81
12,56
27,52
136,65
133,46

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 21 – Resultados do teor de umidade das curvas higrotérmicas extrapoladas à 63° C

Teor umidade para as curvas higrotérmicas
extrapoladas à 63° C (kg/m³)
Material

Umidade relativa (%)

Adsorção

Dessorção

38

1,42

1,42

48

1,62

1,91

66

1,66

2,51

83

2,63

3,11

92

224,25

533,01

100

527,75

527,75

38
48
66
83
92
100

12,33
15,44
17,55
20,69
86,10
183,26

16,29
17,25
20,24
23,05
176,85
183,26

34

13,21

74,30

44

26,57

72,67

63

35,26

73,41

82

61,77

89,30

91

200,33

282,65

100

281,70

281,70

34
44
63
82
91
100

5,43
6,22
9,26
9,16
21,99
133,46

11,02
11,71
13,13
28,06
137,91
133,46

Argamassa de
gesso

Bloco de concreto

Argamassa cinza
industrializada

Argamassa
decorativa
monocamada
(RDM)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 22 – Porcentuais de variação entre resultados extrapolados e medidos

Variação entre
Variação entre
Umidades
teores de
Umidades relativas
teores de umidades
relativas
umidades
extrapoladas (%) à
extrapoladas à 43° C extrapoladas (%) extrapoladas à
43° C
e medido à 23° C
à 63° C
63° C e medido
à 23° C
0
0
34
13%
38
25%
44
10%
48
19%
63
5%
66
10%
82
2%
83
4%
91
1%
92
2%
100
0%
100
0%
Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 36 – Curvas higroscópicas extrapoladas da argamassa de gesso
Argamassa de gesso

Teor de umidade (kg/m³)

1000

Adsorção medida 23°C
Dessorção medida 23°C

100

Adsorção extrapolada à 43°C
Dessorção extrapolada à 43°C
Adsorção extrapolada à 63°C

Dessorção extrapolada à 63°C

10

1
30

40

50

60

70

80

90

100

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 37 – Curvas higroscópicas extrapoladas do bloco de concreto
Bloco de concreto
1000

Teor de umidade (kg/m³)

Adsorção medida 23°C
Adsorção extrapolada à 43°C

Adsorção extrapolada à 63°C
Dessorção medida 23°C

100

Dessorção extrapolada à 43°C
Dessorção extrapolada à 63°C

10

1
30

40

50

60

70

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor

80

90

100
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Figura 38 – Curvas higroscópicas extrapoladas da argamassa cinza industrializada
Argamassa cinza industrializada

Teor de umidade (kg/m³)

1000
Adsorção medida 23°C
Adsorção extrapolada à 43°C
Adsorção extrapolada à 63°C
Dessorção medida 23°C
Dessorção extrapolada à 43°C
Dessorção extrapolada à 63°C

100

10

1
30

40

50

60

70

80

90

100

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 39 – Curvas higroscópicas extrapoladas da argamassa decorativa
monocamada
Argamassa decorativa monocamada

Teor de umidade (kg/m³)

1000
Adsorção medida 23°C
Adsorção extrapolada à 43°C
Adsorção extrapolada à 63°C
Dessorção medida 23°C
Dessorção extrapolada à 43°C
Dessorção extrapolada à 63°C

100

10

1
30

40

50

60

70

80

90

100

Umidade relativa (%)

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que as temperaturas extrapoladas (43° C e 63° C) exerceram
pouca influência nas curvas higroscópicas acima de 60% e aumenta o porcentual de
influência à medida que a umidade relativa diminui, sendo assim conclui-se que
elevadas temperaturas podem influenciar as curvas higroscópicas dos materiais
cimentícios. Entretanto, conforme apresentado no Apêndice A essas diferenças não
influenciaram significativamente no transporte de umidade. Após extrapolação, as
curvas higroscópicas foram inseridas no programa de simulação higrotérmica WUFIPro, considerando o Sistema 1 para uma verificação preliminar e observou-se que as
diferenças entre os teores de umidades nas curvas higroscópicas extrapoladas, não
influenciaram significativamente no teor de umidade total da parede.
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5.2

Etapa B – Atividades exploratórias
As avalições exploratórias por meio de ensaios laboratoriais e por simulação

computacional dessa etapa foram realizadas com os materiais das superfícies
internas das envoltórias das soluções construtivas selecionadas (revestimento de
gesso + pintura acrílica).
5.2.1 Avaliação exploratória em câmara tropical
O ensaio consistiu da exposição de três (3) sistemas compostos por
revestimento de gesso e pintura acrílica de base aquosa (linhas: Econômica,
Standard e Premium) sem fungicida, em câmara tropical, conforme a norma ASTM
D3273 “Standard Test Method for Resistance to Growth of Mould on the Surface of
Interior Coatings in an Environmental Chamber” (AMERICAN SOCIETY FOR
TESTING, 2016).
Optou-se por realizar o ensaio em tintas sem o fungicida (Quadro 4), a fim de
verificar o comportamento do material numa condição crítica, ou seja, estágio em
que a tinta na parede já não possui mais a ação da propriedade de proteção do
fungicida. Cabe destacar que essas tintas sem o fungicida foram produzidas
exclusivamente para o método experimental desse trabalho.
Quadro 4 – Constituintes das tintas utilizadas
Tintas

Insumos

Econômica Standard

Premium

Água

48,2%

43,2%

37,2%

Cargas e Pigmentos

42,5%

37,5%

37,5%

Aguarrás mineral

0,6%

0,6%

0,6%

Metil hidroxietil celulose (MHEC)

0,3%

0,3%

0,3%

Resina estireno-acrílica (50% sólidos da emulsão)

3,0%

8,0%

11,0%

Demais constituintes: (alcalinizante, umectantes,
antiespumante, coalescente, dispersante acrílico)

2,4%

2,4%

2,4%

Fungicida

0,0%

0,0%

0,0%

TOTAL

100%

100%

100%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para a realização desse ensaio os corpos de prova foram preparados da
seguinte forma: aplicação de três demãos de tinta de cada uma das amostras,
diluídas conforme indicação do fabricante e impermeabilização das demais faces
com cera de abelha. O objetivo foi simular uma superfície de parede quando pintada
em apenas uma face.
Os substratos dos corpos de prova consistiram de revestimento de gesso,
moldados com dimensões aproximadas de 75 mm x 100 mm x 12,7 mm. Após
aplicação das tintas os corpos de prova foram deixados em ambiente laboratorial (23
°C ± 2 °C e 65 % ± 5 %), para a cura completa da tinta. Após esse período, os
corpos de prova foram incubados em uma câmara climática a 32 °C ± 1 °C e 95 % ±
3 % de umidade relativa, previamente inoculada com uma suspensão mista de
esporos, de concentração 1 000 000 ± 200 000 esporos por mililitro (mL) de solução,
de cada uma das seguintes espécies de fungos: Aspergillus niger, Aureobasidium
pullulans e Penicillium citrinum. Para controle de viabilidade do ensaio foram
colocados na câmara 3 corpos-de-prova de madeira de Pinus sp. sem aplicação de
tinta (Foto 6).
Foto 6 – Corpos de prova na câmara tropical
Madeira de Pinus
sp. sem aplicação
de tinta.

Corpos de prova
com aplicação de
tinta.

Fonte: Elaborado pelo autor

Após 7, 14, 21 e 28 dias da incubação, as faces pintadas dos corpos-de-prova
foram avaliadas visualmente, e a taxas de crescimento de fungos emboloradores
consideradas foram as estabelecidas na norma ASTM D 3723: 2016, que atribuiu as
seguintes classificações:
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Classificação 10 = sem crescimento;



Classificação 9 = 1% a 10% de crescimento;



Classificação 8 = 11% a 20 % de crescimento;



Classificação 7 = 21% a 30 % de crescimento;



Classificação 6 = 31% a 40 % de crescimento;



Classificação 5 = 41% a 50 % de crescimento;



Classificação 4 = 51% a 60 % de crescimento;



Classificação 3 = 61% a 70 % de crescimento;



Classificação 2 = 71% a 80 % de crescimento;



Classificação 1 = 81% a 90 % de crescimento; e



Classificação 0 = 91% a 100 % de crescimento.

5.2.2 Avaliação exploratória por simulação computacional
Paralelamente ao ensaio anterior (fungos emboloradores em câmara tropical),
empregando-se as mesmas condições climáticas dessa câmara tropical e
características dos mesmos materiais empregados nos corpos de prova,
caracterizados previamente conforme subitem 5.1.3, foram realizados cálculos
higrotérmicos no programa WUFI-Pro 5.3, e avaliado com o programa biohigrotérmico WUFI-Bio, o desenvolvimento de fungos emboloradores nesses
materiais.
5.3

Etapa C – Atividades finais
Basicamente essa etapa se resumiu na definição das condições iniciais e

necessárias aos programas computacionais selecionados neste trabalho, conforme
apresentado na Tabela 23 e realização das simulações.
Tabela 23 – Condições iniciais para as simulações higrotérmicas
Variável

Orientação das
fachadas da
edificação
Inclinação
superfície

Condição adotada

Norte (N) e Sudeste (SE)

90º

Justificativa
Avaliar a influência da orientação
mais crítica (Sudeste - SE) para
chuva
dirigida
em
relação
orientação Norte (N) na cidade de
São Paulo.
Avaliação de superfícies verticais.
Continua
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Continuação
Condição adotada

Justificativa

Altura do edifício
alto

>20 metros

Avalição em condições críticas de
exposição da fachada

Resistência
térmica - RSE

0,04 (m².K)/W

Direção do fluxo de calor horizontal,
NBR
15220-1
(ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS, 2005b).

Absorção
(radiação de
onda curta)

0,3

Emissividade
(radiação de
onda longa

0,9

Cor
clara,
NBR
15220-2
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS, 2005c). Nesse trabalho
serão consideradas superfícies de
cores claras.

Refletividade
do solo (onda
curta)

0,2

Superfícies claras (Albedo).

Fator de
redução da
chuva
incidente

0,7

Superfícies verticais, esse valor é
frequentemente utilizado, sendo
recomendado por Künzel (1995).

Cálculo da
Chuva
dirigida

Modelo da norma ASHRAE
160P, edifício com altura
acima de 20 m (Fe= 1,5) e
fachada exposta sujeita ao
escoamento de água (Fd =
1,0)

Dentre os dois modelos disponíveis
no WUFI-Pro, este é o que permite
avaliar o potencial de proteção dos
revestimentos das fachadas, devido
a quantidade de chuva dirigida que
esse método permite obter.

0,13 (m².K)/W

Direção do fluxo de calor horizontal,
NBR
15220-1
(ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS
TÉCNICAS, 2005b).

Coeficientes de transferência da superfície
interior

Coeficientes de transferência da superfície exterior

Variável

Resistência
térmica - RSI

Umidade
relativa inicial

80 %

Temperatura
inicial

20 °C

Modelo ASHRAE 160P (AMERICAN
SOCIETY
FOR
HEATING,
REFRIGERATING
AND
AIRCONDITIONING ENGINEERS,
2009).
Segundo
Sedlbauer
(2001)
elevadas taxas de umidade relativa
do ar, > 80%, com temperaturas >
10°C são condições ideais para a
formação de mais de 200 espécies
existentes
de
fungos
emboloradores.
Quanto à umidade relativa 80 %,
vide também subitem 1.4 do
Apêndice A.
Continua
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Conclusão
Variável

Condição adotada

Justificativa

Arquivo climático
externo

TMY-EPW/ANTAC (RORIZ,
2012b)

Único arquivo climático disponível
com dados de precipitação.

Condições
ambientais no
interior da
edificação

Obtidas por simulação no
programa EnergyPlus

3 anos
(26.280 horas).

Tempo da simulação

Período da
simulação

Edificação Padrão

Início em 01 de janeiro de
2015 e término em 31 de
dezembro de 2018.

Conforme Diretriz Sinat Nº
001 – Revisão 03. Avaliação
Técnica de paredes
estruturais de concreto
moldadas no local.

Vide subitem 5.1.

Intervalo
de
tempo mínimo
necessário para avaliar o potencial
de
secagem
das
soluções
construtivas. Na avaliação final
(Etapa C) serão considerados os
resultados do ano 3 (2018).

Escolheu-se
utilizar
esse
documento por se tratar de um
sistema
construtivo
com
características padronizadas e
semelhantes aos utilizados nesse
trabalho. Isso facilita uma eventual
reprodução desse trabalho (vide
5.1).

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.1 Configuração de abertura de malhas para as simulações
O tipo de malha, o qual se refere ao refinamento de cálculo numérico das
simulações pode afetar os resultados. Apesar da configuração padrão do programa
WUFI-Pro ser o “aut I - média 70”, antes de definir o tipo de malha que seria utilizado
nas simulações finais, foi realizada uma análise do teor de umidade total para todos
os tipos de malhas disponíveis no programa de simulação computacional em relação
à malha 200, definida pelo próprio utilizador para verificação de possíveis
influências.
Conforme apresentado no Anexo A, a única malha que apresentou variação
máxima de 4% em relação à malha 200, foi a malha “aut II-malha larga 40”, para as
demais malhas a variação não foi significativa, sendo assim optou-se por utilizar a
malha padrão aut I – média, pois, além de ser considerada uma malha que atende a
maioria dos casos nas simulações no WUFI-Pro, a referida malha apresentou
variação inferior à 0,5% em relação a malha 200.
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5.3.2 Definição da região de simulações para os sistemas construtivos
Conforme apresentado anteriormente (item 5.1.1) as paredes dos Sistemas 1
e 2 são em blocos de concretos, um componente construtivo de concreto constituído
por região maciça (paredes laterais e septo) e região alveolar (camada de ar). Nas
simulações térmicas no EnergyPlus, para a determinação das condições ambientais
internas foram consideradas essas duas regiões. Nas simulações higrotérmicas no
WUFI-Pro foram consideradas apenas a região maciça, pois trata-se de uma região
crítica para o transporte de umidade para o interior da parede.
Assim sendo, numa avaliação preliminar, foram também determinadas as
temperaturas da superfície interna da parede no WUFI-Pro (com as condições
ambientais internas determinadas no EnergyPlus) e também no EnergyPlus, a fim de
comparar os resultados de cálculos destes programas computacionais.
Na Figura 40, são apresentadas as temperaturas na superfície interna da
parede de envoltória de S2, ou seja, resultados da avaliação comparativa das entre
WUFI-Pro e EnergyPlus. Quando se utilizou as mesmas condições ambientais
internas do EnergyPlus no WUFI-Pro, foi possível constatar boa correlação entre
resultados,

que

permite

maior

confiabilidade

nos

resultados

de

cálculos

higrotérmicos gerados no WUFI-Pro com clima interno obtido no EnergyPlus nas
simulações finais.
Figura 40 – Temperaturas na superfície interna da parede (WUFI e EnergyPlus)
EH - Temperaturas na superfície interna da parede - Sudeste
35

Temperatura ( C)

30

25
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fev
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abr

mai

jun

jul

set

out

nov

dez

Período
S2_Temperatura na superfície interna da parede_EP

Fonte: Elaborado pelo autor

S2_Temperatura na superfície interna da parede_WUFI
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6

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no método experimental, envolvendo as avaliações

exploratórias (Etapa B) e finais (Etapa C), são apresentados nos subitens a seguir.

6.1

Resultados das atividades exploratórias (Etapa B)
Nos subitens a seguir são apresentados os resultados exploratórios dos

corpos de prova durante e após exposição em câmara tropical, a fim de verificar a
susceptibilidade de proliferação de fungos emboloradores das tintas acrílicas sem
biocida (fungicida) aplicadas em substratos de revestimento à base de gesso. Para
fins de comparação, também, são apresentados os resultados obtidos após
simulação higrotérmica exploratória.
6.1.1 Resultados da avaliação exploratória em câmara tropical
Na Tabela 24 são apresentados os resultados semanais da concentração de
fungos nos corpos de prova durante e após permanência na câmara tropical.
Tabela 24 – Concentração total de fungos em % nos corpos de prova

Crescimento de fungos emboloradores em (%) da
área total dos corpos de prova
7dias
14 dias
21 dias
28 dias

Amostra

Pinus sp.
(sem tinta)
Tinta
acrílica
com 11 %
de sólidos
de resina
Tinta
acrílica
com 8 %
de sólidos
de resina
Tinta
acrílica
com 3 %
de sólidos
de resina

Controle 1

21 a 30

51 a 60

71 a 80

81 a 90

Controle 2

21 a 30

51 a 60

61 a 70

71 a 80

Controle 3

21 a 30

41 a 50

41 a 50

41 a 50

A1

0

11 a 20

21 a 30

41 a 50

A2

0

1 a 10

11 a 20

11 a 20

A3

0

0

1 a 10

1 a 10

B1

0

11 a 20

21 a 30

31 a 40

B2

0

11 a 20

21 a 30

31 a 40

B3

0

11 a 20

11 a 20

21 a 30

C1

0

11 a 20

21 a 30

21 a 30

C2

0

0

0

1 a 10

C3

0

1 a 10

1 a 10

1 a 10

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cabe destacar que, conforme método do ensaio, as verificações de
crescimento de fungos (Tabela 24) são realizadas a olho nu. Sendo assim, apesar
de que não tenha sido observado o crescimento de fungos aos 7 dias, caso essas
verificações fossem realizadas via microscópio, provavelmente haveria algum indicio
de crescimento de fungos.
Da Foto 7 à Foto 9 são apresentadas as imagens dos corpos de prova após
28 dias em câmara tropical. Conforme demonstrado nas referidas figuras, houve
crescimento de fungos em proporções variadas em cada amostra de tinta acrílica.
Foto 7 – Tinta A após 28 dias de exposição. Em (a): Corpos de prova com fungos, em (b):
detalhe dos fungos emboloradores observados

a)

b)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Foto 8 – Tinta B após 28 dias de exposição. Em (a): Corpos de prova com fungos, em (b):
detalhe dos fungos emboloradores observados

a)

b)

Fonte: Elaborado pelo autor
Foto 9 – Tinta C após 28 dias de exposição. Em (a): Corpos de prova com fungos, em (b):
detalhe dos fungos emboloradores observados

a)

b)
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.1.2 Resultados da avaliação exploratória da simulação bio-higrotérmica
Conforme apresentado na Figura 41, os teores de umidade nos esporos
ultrapassaram o teor de umidade crítico do substrato (200 kg/m³) nas três amostras.
Nas mesmas condições adotadas da câmara tropical (32 °C ± 1 °C e 95 % ± 3 %), o
teor de umidade nos esporos atingiu 900 kg/m³ já na primeira semana do período
considerado nas simulações.
Na simulação bio-higrotérmica, quando o conteúdo do teor de umidade crítico é
atingido ou excedido, o crescimento de fungos emboloradores é esperado. Na Figura
42 são apresentadas as taxas de crescimento dos fungos emboloradores. Não houve
diferenças no crescimento de fungos entre as amostras, em que houve crescimento
de 150 mm aos 28 dias. Os perfis de umidade foram praticamente iguais.
Figura 41 – Resultado da simulação bio-higrotérmica. Teor de umidade
Teo de umidade
(kg/m³)

1000

800
600

400
200

0
0

7 168

336
14

21504

672
28

Período (d)
Teor de umidade crítico

Teor de umidade do esporo-Amostra B

Teor de umidade do esporo-Amostra A

Teor de umidade do esporo-Amostra C

Fonte: Elaborado pelo autor

Crescimento do fungo
(mm)

Figura 42 – Resultado da simulação higrotérmica. Crescimento de fungos.
160
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Crescimento do fungo-Amostra A
Crescimento do fungo-Amostra B

Fonte: Elaborado pelo autor

Crescimento do fungo-Amostra C
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6.1.3 Análise e discussão dos resultados das atividades exploratórias
Na amostra A (tinta premium, com maior teor de sólidos de resina), apenas o
corpo de prova A1 apresentou maior crescimento de fungos, entretanto este corpo de
prova teve que ser descartado e os resultados dessa amostra não foram conclusivos.
Apesar disso, observou-se uma tendência nas amostras B (tinta standard) e C
(tinta econômica), ou seja, a amostra B com maior o teor de sólidos de resina, em
relação a amostra C, apresentou maior taxa de crescimento de fungos, já na amostra
C, com menor teor de sólidos de resina, o crescimento de fungos foi menor (Tabela
25, Foto 10).
Tabela 25 – Resumo da taxa de crescimento de fungos emboloradores aos 28 dias

Crescimento de fungos
emboloradores 28 dias (%)

Classificação
(C)

41 a 50 (*)

C5

11 a 20

C8

A3

1 a 10

C9

B1

31 a 40

C6

31 a 40

C6

B3

21 a 30

C7

C1

21 a 30

C7

1 a 10

C9

1 a 10

C9

Amostra

Teor de sólidos de
resina (%)

A1
A2

B2

C2

11

08

03

C3

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: (*) resultado descartado conforme item 8 da norma ASTM D 3273:2016, pois
diferiu em mais de 2 unidades de classificação de qualquer um dos demais da mesma
amostra.
Foto 10 – Corpos-de-prova das amostras após 28 dias de exposição. Em (a): Amostra A,
em (b): Amostra B, em (c): Amostra C

A1: 41% a 50 %

a)
Fonte: Elaborado pelo autor

C1: 1% a 10 %

B1: 31% a 40 %

b)

c)
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Apesar de se fazer alusão do crescimento de fungos com o teor de sólidos de
resina presente nas tintas avaliadas, cabe destacar que não faz parte desse trabalho
afirmar que o crescimento de fungos está atrelado apenas ao teor de resina, pois as
películas de tintas secas podem apresentar diversos nutrientes para os fungos, por
exemplo, espessantes. As análises dos resultados de crescimento de fungos foram
realizadas em função do teor de resina, apenas para correlacionar com as tintas
utilizadas (premium, standard e econômica), que possuem diferenças significativas
no teor de resina.
Quanto maior o teor de sólidos de resina acrílica em uma tinta, maior será a
resistência a abrasão, o poder de cobertura e a proteção contra entrada de água na
fachada; por outro lado, maior será o aumento da camada de ar equivalente (Sd),
condição essa que resultará em uma parede que não consegue “respirar” com
consequente prejuízo no processo de secagem da parede.
Por sua vez, quando se utilizou as propriedades higrotérmicas dos corpos de
prova ensaiados, no programa de simulação no WUFI-Pro 5.3 e pós-processado no
WUFI-Bio, considerando as mesmas condições climáticas da câmara tropical,
constatou-se o risco de crescimento de fungos nas três amostras.
Os resultados simulados no modelo bio-higrotérmico indicam que o
crescimento fungos emboloradores excede 200 mm / ano, o que corresponde a um
índice de bolor de aproximadamente 2 (não aceitável) do referido modelo, mas, não
necessariamente visível a olho nu, nos primeiros momentos. Com base nessa
constatação, pode se afirmar que o modelo matemático do referido software oferece
resultados simulados com grande potencial.
A partir das análises dessas avalições exploratórias (Etapa B), foi selecionada
a tinta acrílica econômica para a superfície interna, pois, além ter apresentado
melhor resistência aos fungos emboloradores (Tabela 24), em relação as demais (A
e B) possui menor fator de resistência à difusão ao vapor de água (μ): 111 (Tabela
15). Para a superfície externa foi selecionada a tinta acrílica premium que, apesar de
ter apresentado menor resistência ao crescimento de fungos (Tabela 24) e maior
fator de resistência à difusão ao vapor de água (μ): 667 (Tabela 15), apresenta
coeficiente de capilaridade inferior (Aw): 0,001 kg/(m².s1/2), conforme Tabela 16, o
que permite melhor condição de proteção contra entrada de água oriunda de chuva
dirigida na fachada.
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6.2

Resultados das atividades finais (Etapa C)
Nos subitens a seguir são apresentados os resultados das simulações

higrotérmicas para os sistemas construtivos S1 e S2, considerando o apartamento
desocupado (ENH) e ocupado (EH).
6.2.1 ENH - Teor de umidade em função da chuva dirigida e radiação solar
Da Figura 43 à Figura 46 são apresentados os resultados da média mensal
dos valores do teor de umidade total da parede em função da chuva dirigida e
radiação solar (direta, difusa e refletida).
Esses

resultados

são

relevantes

na

avaliação

das

condições

de

umedecimento e secagem das paredes de envoltórias das soluções construtivas
analisadas, em função das condições climáticas.
A variação do teor de umidade entre Norte e Sudeste não foi significativa. Isso
demonstra que ambos sistemas construtivos apresentaram desempenho adequado,
pois oferecem boas condições de proteção quanto a entrada e permanência de
umidade nas paredes de envoltórias da edificação, principalmente o S2, que
apresentou menor teor de umidade.
O teor de umidade em S1 e S2 foi maior na orientação Sudeste. Entre os
meses de julho e agosto a quantidade de chuva dirigida ficou próxima de zero, essa
condição influenciou no teor de umidade das paredes. Durante os meses de julho a
setembro o teor de umidades em ambos os sistemas foi menor que nos demais
meses.
Apesar das condições ambientais externas opostas, ou seja, Norte com
menor quantidade de chuva dirigida e maior radiação solar, Sudeste com maior
quantidade de chuva dirigida e menor radiação solar, observa-se que a diferença do
teor de umidade entre S1 e S2 foi na mesma proporção para as duas orientações.
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Figura 43 – ENH - Teor de umidade total da parede x chuva dirigida - Norte
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Figura 44 – ENH - Teor de umidade total da parede x chuva dirigida - Sudeste
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Figura 45 – ENH - Teor de umidade total da parede x radiação solar - Norte
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Figura 46 – ENH - Teor de umidade total da parede x radiação solar - Sudeste
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6.2.2 ENH - Perfis de umidade na parede
Da Figura 47 à Figura 54 são apresentados os perfis de umidade total das
paredes dos sistemas S1 e S2, considerando o início dos solstícios e equinócios.
Apesar da variação da umidade relativa, observa-se que o teor de umidade na
superfície interna ficou abaixo do teor de umidade inicial, ou seja, superfície seca.
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Figura 47 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 - Norte
ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 Norte
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Figura 48 – ENH - Perfis de umidade na parede do S1 - Norte
ENH - Perfis de umidade na parede do S1 - Norte
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Figura 49 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 - Norte
ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 Norte
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Figura 50 – ENH - Perfis de umidade na parede do S2 - Norte
ENH - Perfis de umidade na parede do S2 - Norte
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Figura 51 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 - Sudeste
ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 Sudeste
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Figura 52 – ENH - Perfis de umidade na parede do S1 - Sudeste
ENH - Perfis de umidade na parede do S1 - Sudeste
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Figura 53 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 - Sudeste
ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 Sudeste
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Figura 54 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 - Sudeste
ENH - Perfis de umidade na parede do S2 - Sudeste
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6.2.3 ENH - Teor de umidade total na parede
Da Figura 55 à Figura 58 são apresentados os teores de umidade totais das
paredes dos sistemas S1 e S2. Observa-se que o teor de umidade total se
estabilizou mantendo apenas as variações sazonais. Se o teor total de umidade em
uma das camadas do sistema construtivo em avaliação continuasse aumentando ao
longo do período de cálculo considerado, indicaria problemas de durabilidade, por
exemplo, condições favoráveis ao crescimento dos fungos.
Figura 55 – ENH - Teor de umidade total na parede - Norte
ENH - Teor de umidade total na parede - Norte
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Diferença do teor de umiade total (%)

Figura 56 – ENH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Norte
ENH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 57 – ENH - Teor de umidade total na parede - Sudeste
ENH - Teor de umidade total na parede - Sudeste
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No S1 o teor de umidade total foi maior que no S2. A diferença foi de
aproximadamente 4,5 % A 18,3 % (0,11 kg/m² a 0,60 kg/m²) para a orientação Norte
e 4,5 % A 18,5 % (0,11 kg/m² a 0,64 kg/m²) para a orientação Sudeste (Figura 57 e
Figura 58).

Diferença do teor de umidade total (%)

Figura 58 – ENH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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6.2.4 ENH - Temperaturas e umidades relativas nas superfícies internas
Da Figura 59 à Figura 66 constam das temperaturas superficiais internas,
ponto de orvalho e umidades relativas nas superfícies internas das soluções
construtivas (S1 e S2), ao longo do ano, na condição de apartamento desocupado. A
fim de facilitar a análise desses resultados, uma vez que alguns perfis ficaram
sobrepostos em quase todos os pontos dos gráficos, também são apresentados os
valores das diferenças absolutas (Figura 62, Figura 64 e Figura 66).
Não houve condensações superficiais. O S2 apresentou valores de
temperatura e umidade relativa maiores que o S1 nas duas orientações. Entretanto,
para ambos os sistemas construtivos a umidade relativa média mensal, durante 30
dias consecutivos, ficou abaixo de 80% e a temperatura ficou entre 5°C e 40°C, ou
seja, condições mínimas para prevenir o desenvolvimento de fungos emboloradores
nas superfícies das paredes.
Em valores absolutos, as diferenças porcentuais de temperaturas e umidade
relativa, entre os sistemas S1 e S2, não foram significativas. Em relação ao S1, na
orientação Norte, o S2 apresentou-se ligeiramente maior temperatura na superfície
interna. A diferença percentual em relação ao S1, foi inferior à 2,5 % e na orientação
Sudeste apresentou maior umidade relativa, ou seja, a diferença foi inferior à 6,0 %.
Figura 59 – ENH - Temperaturas nas superfícies internas das paredes e de ponto de
orvalho - Norte
ENH - Temperatura na superfície interna da parede e de ponto de orvalho - Norte
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Figura 60 – ENH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
ENH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 61 – ENH - Temperaturas nas superfícies internas das paredes e de ponto de orvalho
- Sudeste
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Figura 62 – ENH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
ENH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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Figura 63 – ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Norte
ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Norte
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Figura 64 – ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 65 – ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Sudeste
ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Sudeste
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Figura 66 – ENH - Umidade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
ENH - Umiade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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6.2.5

ENH – Condições ambientais internas
Da Figura 67 à Figura 72, são apresentadas as temperaturas do ar,

temperatura do ponto de orvalho e umidades relativas do ar no interior da edificação.
Em valores absolutos (Figura 69 e Figura 72), as diferenças porcentuais de
temperaturas e umidade relativa do ar, entre S1 e S2 foram inferiores à 0,06%,
praticamente não se observam diferenças. Não houve condensações em ambos
sistemas construtivos para as duas orientações e também, não houve diferenças de
temperatura e umidade relativa entre S1 e S2 na orientação Norte. Na orientação
Sudeste, as diferenças de temperaturas e umidades relativas do ar interno
observadas entre S1 e S2 são praticamente desprezíveis.
Figura 67 – ENH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Norte
ENH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Norte
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Figura 68 – ENH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Sudeste
ENH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Sudeste
35

Temperatura ( C)

30
25
20
15
10
5
0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

OUT

NOV

DEZ

Período
S1_Temperatura do ar interior
S2_Temperatura do ar interior

S1_Temperatura de ponto de orvalho do ar interior
S2_Temperatura de ponto de orvalho do ar interior

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 69 – ENH - Temperatura do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
ENH - Temperatura do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
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Figura 70 – ENH - Umidade relativa do ar interior- Norte
ENH - Umidade relativa do ar interior- Norte
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Figura 71 – ENH - Umidade relativa do ar interior- Sudeste
ENH - Umidade relativa do ar interior- Sudeste
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Figura 72 – ENH - Umidade relativa do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
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6.2.6 ENH – Fluxos de umidade
Da Figura 73 à Figura 86 são apresentados os resultados dos fluxos de
umidade nas superfícies internas e externas da parede. Os fluxos positivos
significam que a migração de umidade ocorre no sentido do exterior para o interior
do edifício e os fluxos negativos significam que a migração de umidade ocorre no
sentido do exterior para o interior do edifício.
Figura 73 – ENH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S1 - Norte
ENH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S1 - Norte
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Figura 74 – ENH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S2 - Norte
ENH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S2 - Norte
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Figura 75 – ENH – Diferenças de fluxos de umidade nas superfícies da parede - ΔS1-S2 –
Norte
ENH - Fluxo de umidade na superfície da parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 76 –ENH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S1 - Sudeste
ENH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S1 - Sudeste
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Nas diferenças de fluxos de umidade nas superfícies externas entre S1 e S2
nas orientações Norte e Sudeste (Figura 75 à Figura 78), o S1 apresentou maior
fluxo de umidade nas duas orientações.

Figura 77 – ENH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S2 - Sudeste
ENH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S2 - Sudeste

Fluxo de umidade [kg/(s.m²)]

4,5E-05

2,5E-05

5,0E-06

-1,5E-05

-3,5E-05

-5,5E-05
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

OUT

NOV

DEZ

Período
Fluxo de umidade na superfície externa da parede

Fonte: Elaborado pelo autor

Fluxo de umidade na superfície interna da parede

139

Figura 78 – ENH – Diferenças de fluxos de umidade nas superfícies da parede - ΔS1-S2 Sudeste
ENH - Fluxo de umidade na superfície da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme observado nos fluxos de umidade nas superfícies externa e interna
das paredes de S1-Norte e S2-Norte (Figura 79) na situação ENH, nos meses de
janeiro e setembro o fluxo positivo foi predominante na superfície externa, ou seja, a
parede ganhou umidade, enquanto que no mês julho o fluxo negativo foi
predominante e a parede perdeu umidade para o ambiente externo. Na superfície
interna, durante o mês de janeiro houve o maior fluxo no sentido negativo, ou seja, a
parede ganhou umidade do ambiente interno. Já no mês de julho, ainda na face
interna, houve maior fluxo positivo, ou seja, a parede perdeu umidade para o
ambiente interno. Observa-se ainda que, em S1-Norte, o fluxo de umidade positivo
na superfície externa foi maior que em S2-Norte.
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Figura 79 – ENH - Fluxos de umidade médio mensal nas superfícies da parede - Norte
ENH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície da parede - Norte
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Nos fluxos de umidade nas superfícies externa e interna das paredes de S1Sudeste e S2-Sudeste (Figura 80), na situação ENH, observam-se os mesmos
efeitos dos fluxos observados em S1-Norte e S2-Norte. No entanto, por se tratar de
uma orientação que recebe maior carga de chuva dirigida, esses fluxos ocorreram
em maior intensidade.

Figura 80 – ENH - Fluxos de umidade médio mensal nas superfícies da parede – Sudeste
ENH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície da parede - Sudeste
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 81 observa-se o impacto da umidade relativa do ar nos fluxos de
umidade da superfície interna de S1-Norte e S2-Norte. No mês de julho, quando a
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umidade relativa média mensal esteve abaixo de 55 %, o fluxo predominante foi
mais fortemente positivo do que nos demais meses do ano, ou seja, a parede liberou
maior quantidade de umidade para o ambiente interno.
Figura 81 – ENH - Fluxos de umidade médio mensal na superfície interna da parede x
umidade relativa do ar interior – Norte
ENH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície interna da parede x
umidade relativa - Norte
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Na Figura 82 observa-se, também, a mesma influência da umidade relativa
do ar nos fluxos de umidade em alguns resultados. No mês de julho, quando a
umidade relativa média mensal do ar interno ficou próxima de 55% o fluxo
predominante foi positivo.
Figura 82 – ENH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x umidade
relativa do ar interior – Sudeste
ENH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície interna da parede x
umidade relativa - Sudeste
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Na Figura 83 e Figura 84, são apresentados os fluxos de umidade na
superfície interna e os teores de umidade total das paredes, respectivamente, nas
orientações Norte e Sudeste para S1 e S2. Observa-se que os teores de umidade da
parede não variam na situação de apartamento desocupado (ENH).
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Figura 83 – ENH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade total da parede – Norte
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Figura 84 – ENH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade total da parede – Sudeste
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Na Figura 85 e Figura 86 são apresentados os fluxos de umidade e também
os teores de umidade dos revestimentos internos de S1 e S2, a fim de observar os
efeitos desses fluxos no processo de umedecimento e secagem desses materiais.
Os revestimentos internos de S1 e S2 nas orientações Norte e Sudeste
permaneceram com teores de umidade próximos da umidade de equilíbrio, ou seja,
sem a presença dos usuários (ENH), não houve ganho de umidade e os
revestimentos internos (argamassas de gesso com pintura) permaneceram secos ao
longo do período considerado na avaliação.
Figura 85 – ENH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade do revestimento interno – Norte
ENH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície interna da parede x teor
de umidade do revestimento interno - Norte
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Figura 86 – ENH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade do revestimento interno – Sudeste
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6.2.7 ENH - Crescimento de fungos
Da Figura 87 à Figura 90 são apresentados os resultados das condições
potenciais para germinação de esporos dos fungos emboloradores e taxa de
crescimento de fungos nas superfícies internas dos sistemas S1 e S2.
No S1 o teor de umidade no esporo foi maior na orientação Norte. Na
orientação Sudeste o teor de umidade no esporo foi maior no S2, entretanto essas
diferenças observadas são praticamente desprezíveis (Figura 88 e Figura 90).
Observa-se que as diferenças entre os teores de unidade nos esporos para as
soluções S1 e S2 são muito pequenas, praticamente não perceptíveis na Figura 87
e na Figura 89 e, assim destacadas, na Figura 88 e na Figura 90.
Os resultados mostraram que as soluções de revestimento das superfícies
externas protegeram contra entrada e permanência de umidade das paredes de
envoltórias de S1 e S2, que por sua vez, não afetou o teor de umidade das
superfícies internas. Em ambos sistemas construtivos o teor de umidade no esporo
ficou abaixo do teor de umidade crítico, sendo assim não houve crescimento de
fungos nas duas orientações.
Figura 87 – ENH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo na parede do - Norte
ENH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo - Norte
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Figura 88 – ENH - Teor de umidade no esporo na parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 89 – ENH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo na parede do Sudeste
ENH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo - Sudeste
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Figura 90 – ENH - Teor de umidade no esporo na parede - ΔS1-S2 - Sudeste
ENH - Teor de umidade no esporo - ΔS1-S2 - Sudeste
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6.2.8 Breve avaliação dos sistemas expostos apenas às condições climáticas
Nas avaliações dos sistemas construtivos (S1 e S2) na condição de edificação
desocupada (ENH), os resultados mostraram que S1 e S2 apresentam desempenho
satisfatório, ou seja, não permitiu a entrada e/ou permanência de umidade na parede
e,

consequentemente,

nas

superfícies

internas

das

paredes

não

houve

desenvolvimento de fungos. Essa condição (ENH) permitiu avaliar se os sistemas
construtivos analisados apresentavam falhas de desempenho que eventualmente
poderiam ser previstas, por exemplo, na fase de projeto.
Apresenta-se, no Apêndice A, os resultados de uma simulação higrotérmica
adicional baseada no sistema S1 (sem pintura - S1SP), a fim de analisar uma
condição hipotética em que o sistema de pintura possa falhar e/ou ter sido
negligenciado, e deixa a umidade das chuvas dirigidas penetrarem livremente na
envoltória. Nessa simulação (sem pintura - S1SP) os perfis de umidade relativa no
bloco de concreto (cerca de 8 cm da face externa da parede) ficaram acima de 90%,
com alguns pontos próximos à 100 %, mesmo sem a presença dos ocupantes. Essa
condição aumenta consideravelmente o risco de condensações, uma vez que, o teor
de umidade da parede gerou uma taxa de crescimento de fungos de 705,3 mm/ano,
com índice de fungos grau 6 - crescimento de fungos muito elevado (cobre quase
100% da superfície), ou seja, muito acima do aceitável. Em termos comparativos o
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mesmo sistema S1 (com pintura) nessa mesma condição de exposição a taxa de
crescimento de fungos era zero.
As condições de uso da edificação podem influenciar de forma negativa no
desempenho dos materiais. Assim sendo, é necessário analisar os sistemas
construtivos (S1 e S2), considerando as condições ambientais internas da edificação
ocupada (EH), conforme apresentado nos subitens a seguir (6.2.9 a 6.2.15).

6.2.9 EH - Teores de umidade em função da chuva dirigida e radiação solar
Da Figura 91 à Figura 94 são apresentados os resultados da média mensal
dos valores de teores de umidade total da parede em função da chuva dirigida e
radiação solar para condição de apartamento ocupado.
Assim como na condição desocupada, observa-se que a diferença do teor de
umidade entre S1 e S2 foi mesma para as duas orientações. Entretanto nessa
condição, a presença do usuário influenciou significativamente o teor de umidade
total da parede do S1 e S2, sendo maior na orientação Sudeste.
Figura 91 – EH - Teor de umidade total da parede x chuva dirigida - Norte
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Figura 92 – EH - Teor de umidade total da parede x chuva dirigida - Sudeste
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Figura 93 – EH - Teor de umidade total da parede x radiação solar - Norte
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Figura 94 – EH - Teor de umidade total da parede x radiação solar - Sudeste
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6.2.10 EH - Perfis de umidade na parede
Da Figura 95 à Figura 102 são apresentados os perfis de umidade das
paredes dos sistemas S1 e S2, na condição de apartamento ocupado, ao longo da
seção das paredes do sistema, no horário de início dos solstícios e dos equinócios.
A produção de umidade por parte dos ocupantes da edificação, conforme
condição imposta nas simulações, influenciou bastante o teor de umidade total da
parede e os perfis de umidade relativa ficaram acima de 80 %, nas regiões mais
próximas do interior da edificação. Do centro da nervura até a face interna da parede,
as variações de teor de umidade são atribuídas à condensação superficial e seu
transporte. Desde o meio da nervura do bloco até a interface bloco-argamassa de
revestimento externa, verifica-se que a maioria dos perfis de umidade permanece,
praticamente, constante, indicando que nem a umidade proveniente do interior da
edificação e nem a proveniente do meio externo atingiram essa região.
Ao longo da argamassa de revestimento externa de S1 e S2, o perfil de
umidade final das simulações mostrou valores menores do que os iniciais. Isto, indica
que, praticamente, não ocorre penetração de chuva dirigida devido ao comportamento
da tinta (no S1) e devido ao comportamento do RDM (no S2), e que a permeabilidade
desses sistemas de revestimentos permitiu a migração do vapor de água do interior
das argamassas para o meio externo. Destaca-se, ainda, que o teor de umidade na
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argamassa de revestimento interno na face SE é maior que o obtido na face N, devido
ao período de condensação mais prolongado causado pelas menores temperaturas
internas dos recintos, decorrentes da menor incidência de radiação solar no inverno.
Ainda, conforme destacado na Figura 99 (S1), durante os dias 21.06 e 23.09
não houve chuva dirigida. Assim, nesse período de baixa umidade relativa do ar
externo, a parede libera umidade para o exterior da edificação. De fato, houve
liberação de umidade da parede de S1 para o exterior. Ressalta-se que, ao longo da
espessura da argamassa, o gradiente de variação de umidade relativa não é
constante, sendo maior nas proximidades da superfície externa da parede e menor
na região da interface argamassa/bloco, ou seja, houve “retardo” no transporte de
umidade. Provavelmente, isso ocorreu devido à resistência à difusão de vapor
promovida pela pintura na face externa do revestimento da parede de S1. Além
disso, a argamassa de revestimento (base da pintura) possui elevada absorção
capilar, que permite maior teor de umidade nessa camada.
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Figura 95 – EH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 - Norte
EH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 Norte
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Figura 96 – EH - Perfis de umidade na parede do S1 - Norte
EH - Perfis de umidade na parede do S1 - Norte
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Figura 97 – EH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 - Norte
EH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 Norte
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Figura 98 – EH - Perfis de umidade na parede do S2 – Norte
EH - Perfis de umidade na parede do S2 - Norte
140

Teor de umidade (kg/m³)

120

100

80

60

40

20
Argamassa
de gesso

Bloco de concreto

RDM

0
0

2

4

6

Ext.

8

10

Posição (cm)

12

14

16
Int.

Teor de umidade - 01.01 23:59 h (ano 1)

Teor de umidade - 23.09 23:59 h (ano 3)

Teor de umidade - 21.12 23:59 h (ano 3)

Teor de umidade - 20.03 23:59 h (ano 3)

Teor de umidade - 21.06 23:59 h (ano 3)

Fonte: Elaborado pelo autor

153

Figura 99 – EH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 - Sudeste
EH - Perfis de umidade relativa na parede do S1 Sudeste
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Figura 100 – EH - Perfis de umidade na parede do S1 - Sudeste
EH - Perfis de umidade na parede do S1 - Sudeste
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Figura 101 – EH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 - Sudeste
EH - Perfis de umidade relativa na parede do S2 Sudeste
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Figura 102 – EH - Perfis de umidade na parede do S2 - Sudeste
EH - Perfis de umidade na parede do S2 - Sudeste
140

Teor de umidade (kg/m³)

120

100

80

60

40

20

0

Argamassa
de gesso

Bloco de concreto

RDM

0

2

4

6

Ext.

8

10

Posição (cm)

12

14

16
Int.

Teor de umidade - 01.01 23:59 h (ano 1)

Teor de umidade - 23.09 23:59 h (ano 3)

Teor de umidade - 21.12 23:59 h (ano 3)

Teor de umidade - 20.03 23:59 h (ano 3)

Teor de umidade - 21.06 23:59 h (ano 3)

Fonte: Elaborado pelo autor

155

6.2.11 EH - Teor de umidade total na parede
Da Figura 103 à Figura 106 são apresentados os teores de umidade total
das paredes na condição de apartamento ocupado. Essa condição (EH) afetou
significativamente os teres de umidade total das paredes.
Na orientação Sudeste os teores de umidade das paredes de S1 e S2 foram
maiores que na orientação Norte. O S1 apresentou maior teor de umidade, a
diferença porcentual absoluta em relação ao S2 (Norte e Sudeste) ficou entre 3,6 a
11,8 % (0,16 kg/m² e 0,63 kg/m²).

Figura 103 – EH - Teor de umidade total na parede - Norte
EH - Teor de umidade total na parede - Norte
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Figura 104 – EH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Norte
EH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 105 – EH - Teor de umidade total na parede - Sudeste
EH - Teor de umidade total na parede - Sudeste
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Figura 106 – EH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Teor de umidade total na parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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6.2.12 EH - Temperaturas e umidades relativas nas superfícies internas
Da Figura 107 à Figura 114 constam das temperaturas superficiais internas,
ponto de orvalho e umidades relativas nas superfícies internas das paredes em S1 e
S2, ao longo do ano, na condição de apartamento ocupado. A fim de facilitar a
análise desses resultados, uma vez que alguns perfis ficaram sobrepostos em quase
todos os pontos dos gráficos, também são apresentados os valores das diferenças
absolutas (Figura 108, Figura 110, Figura 112 e Figura 114).
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Apesar de não haver condensações em ambos sistemas construtivos, nessa
condição a presença dos ocupantes aumentou o risco de ocorrência de condensações
pois as temperaturas da superfície ficaram muito próximas das temperaturas do ponto
de orvalho. Em ambos os sistemas a umidade relativa da superfície da parede ficou na
maior parte do tempo acima de 80% de umidade relativa. Essa condição, também
aumentou consideravelmente o risco de condensações superficiais e consequente risco
de desenvolvimento de fungos emboloradores. Quanto às questões ligadas à
durabilidade dos materiais, as diferenças porcentuais absolutas de temperatura (<2 %)
e umidade relativa (<10 %) entre S1 e S2 não foram significativas.
Figura 107 – EH - Temperaturas na superfície interna da parede e de ponto de orvalho Norte
EH - Temperatura na superfície interna da parede e de ponto de orvalho - Norte
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Figura 108 – EH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
EH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 109 – EH - Temperaturas na superfície interna da parede e de ponto de orvalho Sudeste
35

EH - Temperatura na superfície interna da parede e de ponto de orvalho Sudeste
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Figura 110 – EH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Temperatura na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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Figura 111 – EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Norte
EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Norte
100

Umidade relativa (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
jan-18

fev-18 mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

nov-18

dez-18

Período
S1

S2

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 112 – EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 113 – EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Sudeste
EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - Sudeste
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Figura 114 – EH - Umidade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Umiade relativa na superfície interna da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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6.2.13 EH – Condições ambientais internas
Da Figura 115 à Figura 122 são apresentadas as condições ambientais
internas

na

condição

de

apartamento

ocupado.

Conforme

já

observado

anteriormente nessa condição a presença dos ocupantes também afetou a
temperatura e umidade relativa do ar em ambos sistemas construtivos. A
temperatura do ar ficou próxima da temperatura do ponto de orvalho, aumentando o
risco de condensações.
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A média horária dos valores de umidade relativa, durante o ano, ficou em
aproximadamente 81%. Apesar de haver muitas horas em que a umidade relativa do
ar atingiu 100%, não permaneceu por mais de 24 horas consecutivas nessa
condição, que além de aumentar a umidade relativa da superfície da parede e
favorece a proliferação de fungos emboloradores.
As diferenças porcentuais absolutas de temperatura (<0,1 %) e umidade
relativa do ar, (<3 %), entre S1 e S2 nas duas orientações não foram significativas
(Figura 116 e Figura 118).

Figura 115 – EH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Norte
EH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Norte
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Figura 116 – EH - Temperatura do ar interior- ΔS1-S2 - Norte
EH - Temperatura do ar interior- ΔS1-S2 - Norte
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Figura 117 – EH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Sudeste
EH - Temperatura do ar interior e de ponto de orvalho - Sudeste
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Figura 118 – EH - Temperatura do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Temperatura do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
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Figura 119 – EH - Umidade relativa do ar interior- Norte
EH - Umidade relativa do ar interior- Norte
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Figura 120 – EH - Umidade relativa do ar interior- ΔS1-S2 - Norte
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Figura 121 – EH – Umidade relativa do ar interior - Sudeste
EH - Umidade relativa do ar interior- Sudeste
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Figura 122 – EH - Umidade relativa do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
Diferença de umidade relativa (%)

EH - Umiade relativa do ar interior- ΔS1-S2 - Sudeste
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

OUT

NOV

DEZ

Período
Umidade relativa do ar interior

Fonte: Elaborado pelo autor

6.2.14 EH – Fluxos de umidade
Conforme detalhado no subitem 5.1.3, as superfícies internas das paredes de
S1 e S2 possuem pinturas bastante permeáveis. Numa situação como essa, em que
há bastante produção de vapor no ambiente interno da edificação, a parede absorve
parte dessa umidade e, quando a umidade do ambiente diminui, parte da umidade
da parede é liberada de volta para esse ambiente. Esses fenômenos podem ser
observados da Figura 123 à Figura 136, onde são apresentados os resultados dos
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fluxos de umidade nas superfícies internas e externas da parede nos sistemas S1 e
S2 (Norte e Sudeste), na condição de apartamento ocupado (EH).

Figura 123 – EH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S1 - Norte
EH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S1 - Norte
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 124 – EH - Fluxos de umidade na superfície da parede em S2 - Norte
entre
EH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S2 - Norte
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Na superfície externa de S1-Norte houve maior fluxo de umidade. A Figura
125 apresenta a diferença entre os fluxos de umidade determinados para S1-Norte e
S2-Norte.
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Figura 125 – EH – Diferenças de fluxos de umidade nas superfícies da parede - ΔS1-S2 –
Norte
EH - Fluxo de umidade na superfície da parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 126 – EH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S1 - Sudeste
EH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S1 - Sudeste
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Figura 127 – EH - Fluxos de umidade nas superfícies da parede em S2 - Sudeste
EH - Fluxo de umidade na superfície da parede em S2 - Sudeste
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Na superfície externa de S1-Sudeste também houve maior fluxo de umidade.
A Figura 128 apresenta a diferença em relação aos fluxos de umidade em S2Sudeste.
Figura 128 – EH - Fluxos de umidades nas superfícies da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Fluxo de umidade na superfície da parede - ΔS1-S2 - Sudeste
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Conforme observado nos fluxos de umidade nas superfícies externa e interna
das paredes de S1-Norte e S2-Norte (Figura 79) na situação EH, apenas nos meses
de janeiro e setembro houve um pequeno fluxo positivo na superfície externa do S1,
ou seja, a parede perdeu pouca umidade para o ambiente interno, enquanto que nos
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outros meses os fluxos negativos foram predominantes em S1 e S2 e a parede
liberou parte da umidade para o ambiente externo. Na superfície interna, durante o
mês de janeiro houve maior fluxo negativo, a parede ganhou umidade do ambiente
interno, já nos meses de abril e julho houve maior fluxo positivo, a parede perdeu
umidade para o ambiente interno.
Figura 129 – EH - Fluxos de umidade médio mensal nas superfícies da parede - Norte
EH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície da parede - Norte
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Figura 130 – EH - Fluxos de umidade médio mensal nas superfícies da parede Sudeste
EH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície da parede - Sudeste

Fluxo de umidade [kg/(s.m²)]

5,0E-07
(+)

4,0E-07

3,0E-07

(-)

2,0E-07

Ext.

Int.

1,0E-07

0,0E+00
-1,0E-07
-2,0E-07
-3,0E-07
-4,0E-07
-5,0E-07
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

Período
S1_Fluxo de umidade na superfície interna
S1_Fluxo de umidade na superfície externa

Fonte: Elaborado pelo autor

S2_Fluxo de umidade na superfície interna
S2_Fluxo de umidade na superfície externa

DEZ

169

Na condição de apartamento ocupado houve bastante produção de vapor,
que justifica maior densidade de fluxo de umidade na superfície interna da parede.
Em comparação à condição de apartamento desocupado (ENH), na Figura 131 e
Figura 132 é possível observar o quanto a condição EH influenciou na umidade
relativa do ar e consequente aumento nos fluxos de umidade.
Quando a umidade relativa média mensal permaneceu acima de 80 %, o fluxo
predominante foi negativo, ou seja, a parede ganhou bastante umidade. Quando a
umidade relativa abaixo de 75 %, o fluxo predominante foi positivo, ou seja, a parede
liberou parte da umidade para o ambiente interno.
Figura 131 – EH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x umidade
relativa do ar interior - Norte
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Fonte: Elaborado pelo autor

Também, na Figura 132 observa-se a mesma tendência de influência da
umidade relativa do ar sobre os fluxos de umidade na superfície interna da parede
da edificação (EH). Na orientação Sudeste a umidade relativa do ar interior foi maior
que na orientação Norte.
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Figura 132 – EH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x umidade
relativa do ar interior - Sudeste
EH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície interna da parede x
umidade relativa - Sudeste

90

4,0E-07

85

3,0E-07
80
2,0E-07
75

1,0E-07

0,0E+00

70

-1,0E-07

65

-2,0E-07
60
-3,0E-07

Umidade relativa (%)

Fluxo d eumidade [kg/(s.m²)]

5,0E-07

55

-4,0E-07
-5,0E-07

50
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Período
S1_Fluxo de umidade na superfície interna
S1_Umidade relativa do ar no interior

S2_Fluxo de umidade na superfície interna
S2_Umidade relativa do ar no interior

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 133 e Figura 134, também, é possível observar o quanto a
condição de apartamento ocupado (EH) influenciou nos fluxos de umidade na
superfície interna da parede e consequente aumento do teor de umidade total da
parede, principalmente na orientação Sudeste (Figura 134) que está sujeita a maior
umidade oriundas de chuvas dirigidas e/ou condensações. Cabe destacar que na
condição de apartamento desocupado (ENH) nas orientações Norte e Sul os teores
de umidade de S1 e S2 ficaram abaixo de 3,2 kg/m², já nessa condição os teores de
umidade total da parede quase que dobraram de valor.
Figura 133 – EH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade total da parede - Norte
EH - Média mensal do fluxo de umidade na superfície interna da parede x teor
de umidade total da parede - Norte
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Figura 134 – EH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade total da parede - Sudeste
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Na Figura 135 e Figura 136 é possível observar que os teores de umidade
dos revestimentos internos de S1 e S2 nas orientações Norte e Sudeste foram
bastante influenciados pela presença dos usuários (EH), principalmente na
orientação Sudeste, onde os teores de umidade máximos obtidos ficaram próximos
de 100 kg/m³. Observa-se também que, há pouca diferença no teor de umidade do
revestimento interno de S1 em relação ao do S2. Na orientação Norte, no mês de
julho o teor de umidade ficou em torno de 42 kg/m² nos dois sistemas e na
orientação Sudeste o teor de umidade no mês de julho foi aproximadamente
60 kg/m³.
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Figura 135 – EH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade do revestimento interno - Norte
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Figura 136 – EH - Fluxos de umidade mensal na superfície interna da parede x teor de
umidade do revestimento interno - Sudeste
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6.2.15 EH - Crescimento de fungos
Da Figura 137 à Figura 142 são apresentados os resultados das condições
potenciais para germinação de esporos dos fungos emboloradores e taxas de
crescimento de fungos nas superfícies internas dos sistemas S1 e S2 na condição de
apartamento ocupado. Quanto maior o teor de umidade no esporo acima do teor de
umidade crítico, maior será a taxa de crescimento de fungos. Conforme apresentado
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nas referidas Figuras, praticamente a orientação não influenciou a taxa de
crescimento de fungos que se manteve quase igual na superfície interna de S1 e S2.
Figura 137 – EH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo na parede do - Norte
EH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo - Norte
Teor de umidade (kg/m³)

450
400
350
300
250
200
150
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

SET

OUT

NOV

DEZ

Período
S1_Teor de umidade no esporo

S2_Teor de umidade no esporo

Teor de umidade crítico

Fonte: Elaborado pelo autor

A diferença porcentual absoluta do teor de umidade no esporo entre S1 e S2
na orientação Norte (<0,9%) não foi significativa (Figura 138).
Figura 138 – EH - Teor de umidade no esporo na parede - ΔS1-S2 - Norte
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Figura 139 – EH - Taxa de crescimento de fungos na superfície interna da parede Norte
EH - Taxa de crescimento de fungos na superfície interna da parede - Norte
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 140 – EH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo na parede do Sudeste
EH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo - Sudeste
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Fonte: Elaborado pelo autor

A diferença porcentual absoluta do teor de umidade no esporo entre S1 e S2
na orientação Sudeste (<0,9%) não foi significativa (Figura 141).
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Figura 141 – EH - Teor de umidade no esporo na parede - ΔS1-S2 - Sudeste
EH - Teor de umidade no esporo - ΔS1-S2 - Sudeste
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Figura 142 – EH - Taxa de crescimento de fungos na superfície interna da parede Sudeste
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Fonte: Elaborado pelo autor

Devido a influência da condição de apartamento ocupado (EH) as taxas de
crescimento de fungos em S1 e S2 nas orientações Norte e Sul ficaram em
aproximadamente 210 mm/ano, ou seja, acima do limite de aceitação. Essa taxa
equivale a um índice de fungos grau 3, em que há crescimento de novos esporos e
cobertura inferior a 10% da superfície.
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7

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES
Com relação às soluções de revestimento avaliadas, o trabalho permitiu

verificar que, na condição de apartamento desocupado (ENH), os dois sistemas de
revestimento

apresentaram

desempenho

satisfatório

quanto

ao

não

desenvolvimento de fungos emboloradores, ou seja, não houve a proliferação desse
agente. Esse fato decorre das propriedades dos sistemas de revestimento que
impedem a penetração de umidade de chuvas dirigidas para a superfície interna da
parede, mesmo quando exposto a condições de maior chuva dirigida e menor
radiação solar; a saber, na orientação Sudeste da cidade de São Paulo.
Mais especificamente, cabe destacar que, apesar do sistema S2, que
contempla o revestimento decorativo monocamada (RDM), ter apresentado menor
teor de umidade total, ao longo do ano, do que o obtido no sistema S1, as diferenças
desses teores de umidade não influenciaram na taxa de crescimento de fungos. Nos
dois sistemas o teor de umidade no esporo ficou abaixo do teor de umidade crítico,
sendo assim, conforme já constatado, não houve crescimento de fungos nas duas
orientações. Esse desempenho satisfatório decorre do fato do sistema de
revestimento decorativo monocamada (RDM) possuir baixa absorção capilar e boa
permeabilidade ao vapor de água que forma uma barreira protetora contra a
penetração de água e permanência do vapor de água (em toda a camada de
1,5 cm), propriedades desejadas para edificações a serem implantadas em regiões
com índices de chuvas elevadas. Já para o sistema (S1) que consiste de um
revestimento de argamassa com coeficiente de absorção de água por capilaridade
muito elevado e pintura, a proteção contra a entrada de umidade de água de chuvas
dirigidas e a permanência do vapor de água da parede da envoltória é dependente,
exclusivamente, dessa camada de pintura, que é de baixa espessura.
O estudo permitiu constatar que os materiais dos sistemas de revestimentos
das envoltórias e as condições de uso podem contribuir de forma decisiva na
habitabillidade das edificações, no que diz respeito a não contribuir no aumento do
teor de umidade

da

parede

e

consequente

desenvolvimento

de fungos

emboloradores. Essa afirmação não é novidade ao meio técnico, porém, até pouco
tempo atrás, não se dispunha de mecanismos que permitissem analisar o
comportamento das envoltórias de forma mais ampla, como é possível de ser feito
hoje com o emprego de ferramentas computacionais de simulação higrotérmica.
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Atualmente, tais ferramentas podem ser empregadas ainda na fase de projeto,
permitindo considerar de forma detalhada as condições climáticas do local do
entorno do local de implantação da edificação e suas condições ambientais internas.
Observa-se que, nas avaliações exploratórias da Etapa B, verificou-se que o
crescimento de fungos nas tintas ensaiadas foi muito diferente entre os corpos de
prova de cada uma das amostras. Essa grande variabilidade também foi verificada
na madeira de referência que estava exposta concomitantemente nesse ambiente.
Tais resultados não podem atribuídos a diferenças nos corpos-de-prova devido aos
cuidados tomados na sua preparação. De fato, a própria Norma Técnica que
embasa esse ensaio considera normal essa dispersão. Algumas das taxas de
crescimento verificadas nas amostras foram reproduzidas nas simulações com o
WUFI-Pro 5.3 e pós-processamento no WUFI-Bio, indicando que essas ferramentas
de

simulação

apresentam

potencial

de

reproduzir

o

crescimento

desses

microrganismos nas condições climáticas brasileiras.
Na análise das soluções de revestimento avaliadas na condição de
apartamento ocupado (EH), constatou-se o crescimento de fungos com taxa
considerada inaceitável pela literatura, em ambos os sistemas (S1 e S2). Essa
ocorrência da proliferação de fungos não foi decorrente da migração da água da
chuva dirigida através dos sistemas S1 e S2, mas, sim da condensação do vapor
d´água gerado pela ocupação.
Quanto ao método utilizado, verifica-se que pode-se fazer análises temporais
detalhadas dos perfis de umidade ao longo das vedações de modo a identificar as
causas dos avanços das frentes de umidade. Assim, é possível determinar que
intervenções de projeto devem ser tomadas para garantir a estanqueidade das
paredes, bem como, reduzir riscos de condensação superficial interna devido à
ocupação. O uso acoplado das ferramentas de simulação EnergyPlus com o WUFIPro permitiu superar a lacuna deste último software no que diz respeito aos seus
modelos de cálculo das condições higrotérmicas no interior dos recintos. Essa
abordagem não é exclusiva para os sistemas estudados nesta dissertação, mas,
sim, permite a avaliação de desempenho de outros sistemas construtivos, inclusive
os inovadores, como por exemplo, o Wood frame.
Cabe ressaltar que a escassez de dados de materiais brasileiros na base de
dados do WUFI-Pro exige que o usuário dessa ferramenta construa sua própria base
como realizado neste trabalho, o que trabalhoso e exige, além de conhecimentos
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mínimos de física dos materiais, cuidados na realização dos ensaios necessários
como quando do levantamento das curvas higrotérmicas (sorção e dessorção).
Apesar de se ter dado uma abordagem abrangente ao estudo comparativo
das duas soluções de revestimento são ainda necessárias mais avaliações,
considerando outras condições climáticas, diferentes das da cidade de São Paulo;
outros sistemas construtivos, como, por exemplo, os blocos cerâmicos; aprofundar o
estudo do impacto do envelhecimento da pintura; e ainda, considerar outras
condições de ocupação dos recintos.
Além disso, entende-se, como uma continuidade necessária a avaliação da
composição da tinta sobre o crescimento de fungos, estando ela tanto na condição
nova como após o seu envelhecimento. Finalmente, destaca-se a possibilidade de
se aprofundar estudos de migração de umidade de forma bidimensional, abordagem
necessária para um estudo conjunto dos efeitos que ocorrem não só nos septos dos
blocos, mas, também considerando a contribuição da umidade que se concentra ao
redor de espaços de ar como os furos nos blocos cerâmicos e nos próprios blocos
de concreto.
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APÊNDICE A
SIMULAÇÕES HIGROTÉRMICAS ADICIONAL E EXPLORATÓRIAS
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AP 1 INTRODUÇÃO
Neste Apêndice são apresentados os resultados de uma simulação adicional
contemplando o S1 sem pintura (S1SP) na condição de apartamento desocupado
(ENH) na orientação Sudeste. Também são apresentados os resultados individuais
de algumas avaliações exploratórias que serviram de subsídio nas simulações
higrotérmicas no WUFI-Pro no método experimental.
Ap 1.1 Simulação adicional
Conforme demonstrado no estudo, na condição previamente estabelecida, a
presença do usuário influenciou bastante as condições internas da edificação,
entretanto, os parâmetros definidos para as simulações deste trabalho foram
baseados em boas práticas construtivas, ou seja, sistemas construtivos sem falhas
de aplicação ou erros sistêmicos, que tiveram desempenho adequado em condições
de exposições diferentes e que atendem princípios mínimo da física das
construções.
Assim sendo, para melhor explorar as possíveis condições que podem
ocorrer em um sistema construtivo com revestimento de argamassa com pintura na
fachada, foi realizado uma simulação adicional considerando o S1 sem pintura
(S1SP) para condição de apartamento não ocupado (ENH) na orientação Sudeste,
ou seja, uma condição similar a uma situação em que o sistema de pintura pode
falhar e deixar penetrar umidade na parede de envoltória e comprometer o
desempenho do sistema construtivo, principalmente quando a presença do usuário
pode agravar a situação.
Embora a simulação de S1 sem pintura (Figura Ap 01 e Figura Ap 02) não
faça parte do método experimental, uma vez que a comparação deve ser de forma
justa, ou seja contemplando sistemas construtivos com o mesmo potencial de
desempenho, considera-se de grande relevância essa simulação, uma vez que a
argamassa de revestimento, camada base de aplicação do sistema de pintura
empregada no S1, possui elevado coeficiente de absorção de água por capilaridade
e depende da proteção de uma camada de tinta de aproximadamente 90 μm.
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Figura Ap 01 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1SP Sudeste
ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1SP Sudeste
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Figura Ap 02 – ENH - Perfis de umidade relativa na parede do S1SP Sudeste
ENH - Perfis de umidade na parede do S1SP - Sudeste
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Na Figura Ap 01, os perfis de umidade relativa na região central da alvenaria
de S1SP ficaram acima de 80% com alguns pontos próximos de 100 %, ou seja,
aumentou consideravelmente o risco de condensações, mesmo sem a presença dos
ocupantes. Os perfis de umidade do S1 sem pintura (S1SP) aumentaram
significativamente, ou seja, os perfis ficaram acima do teor de umidade inicial. A
região central da alvenaria (septo do bloco de concreto), que na condição com
pintura em S1 apresentava perfis de umidade abaixo do teor de umidade inicial
(parede seca) nessa simulação adicional o S1SP ficou com os perfis de umidade
acima de 100 kg/m³ (Figura Ap 02)
Outra situação crítica refere-se ao teor de umidade na superfície interna da
parede após o verão que recebeu muitas chuvas e inicia o período de outono com
teor de umidade acima de 300 kg/m³. Essa situação pode se agravar com a
presença dos ocupantes, pois a parede não terá mais condições de receber a
umidade produzida no ambiente interno e consequentemente haverá condensações
na superfície. Na Figura Ap 03, os fluxos de umidade em S1SP foram bem
superiores aos observados no S1, predominando o fluxo positivo na superfície
externa e consequente aumento nos perfis de umidade da parede.
Figura Ap 03 – ENH – Média mensal dos resultados de fluxos de umidade nas superfícies
das paredes do S1 e S1SP - Sudeste
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Conforme apresentado na Figura Ap 04, o elevado teor de umidade da
parede deixou o teor de umidade no esporo acima do teor de umidade crítico.
Figura Ap 04 – ENH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo na parede do S1SP Sudeste
ENH - Teor de umidade crítico e de umidade no esporo na parede -S1SP Sudeste
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O elevado teor de umidade da parede gerou uma taxa de crescimento de
fungos de 705,3 mm/ano, com índice de fungos grau 6, crescimento de fungos muito
elevado que cobre quase 100% da superfície (Viitanen et al, 2009), ou seja,
inaceitável (Figura Ap 05). No S1 (com pintura) nessa mesma condição a taxa de
crescimento de fungos era zero.
Figura Ap 05 – EH - Taxa de crescimento de fungos na superfície interna da parede –
S1SP Sudeste
ENH - Taxa crescimento de fungos na superfície interna da parede - S1SP Sudeste
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Ap 1.2 Avaliação do teor de umidade da parede com diversas malhas
Na Figura Ap 06 são apresentados os teores de umidades considerando
diversas malhas nos cálculos higrotérmicos. As diferenças não foram significativas.
Figura Ap 06 – Teor de umidade total da parede considerando diversas malhas
Teor de umidade total da parede considerando diversas malhas
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Na Figura Ap 07 são apresentados os porcentuais de variação dos teores de
umidades em relação à malha 200 do WUFI-Pro. A única malha que apresentou
variação máxima de 4% em relação à malha 200, foi a malha “aut II-malha larga 40”,
para as demais malhas a variação não foi significativa.
Figura Ap 07 – Porcentual de variação da umidade total da parede em relação à
malha 200
Porcentual de variação da umidade total em relação à malha 200
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Ap 1.3 Avaliação da influência das temperaturas nas isotermas
Na Figura Ap 08 e Figura Ap 10, são apresentados os resultados das
avaliações da influência das temperaturas, umidades relativas e teores de umidade
total da parede nas diferentes isotermas de sorção. Não houve grandes influências
entre as diferentes isotermas de sorção, pois as diferenças não foram significativas.
Figura Ap 08 – Temperatura na superfície em diferentes isotermas de sorção
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Figura Ap 09 – Umidade relativa na superfície em diferentes isotermas de sorção
100

Umidade relativa (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
set

out

nov

dez

jan

fev

mar

mai

jun

jul

ago

Período
Isotermas na temperatura 23°C

Fonte: Elaborado pelo autor

Isotermas na temperatura 43°C

Isotermas na temperatura 63°C

set

195

Figura Ap 10 – Teor de umidade total em diferentes isotermas de sorção
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Ap 1.4 Avaliação da estabilização do teor de umidade total na parede
Na Figura Ap 11, são apresentados os resultados da avaliação do teor de
umidade total da parede considerando as umidades relativas 20%, 40%, 60% e 80%
durante o período de 5 anos. Essa avaliação teve como objetivo explorar a
estabilização dos teores de umidade em outras condições de umidades relativas,
diferentes da umidade relativa de 80%, (condição inicial das simulações). Observase que após o primeiro ano de simulação, os teores de umidade total da parede do
S1 estabilizaram, mesmo variando a umidade relativa. Assim sendo, a condição
inicial de umidade relativa (80%) adotada está adequada à avaliação final de S1 e
S2.
Figura Ap 11 – Avaliação da estabilização do teor de umidade total na parede
ENH - Teor de umidade total na parede - Sudeste
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